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Düzenleme Kurulu Eşbaşkanının Mesajı 
Değerli Araştırmacılar, 
Bu yıl 20. kez yapılan Otomatik Kontrol Ulusal 
Toplantısı ilk defa 2 üniversitenin işbirliği ile 
düzenlenmiştir. Bir akademisyen olarak ülkemizdeki en 
önemli bilimsel faaliyetlerden biri olan Otomatik 
Kontrol Ulusal Toplantısı’na başkanlık yapmaktan onur 
duymaktayım. Bu çalışmaların ülkemizin AR-GE 
potansiyeline, teknoloji üretme çabalarına, kontrol 
alanındaki akademik çalışmalara ve eğitime çok yararlı 
olduğu kanaatindeyim. 
Bu yıl TÜBİTAK Bilimsel Toplantı desteği alınmıştır. 
Maddi katkısının yanında, destekleyen kuruluşlar 
arasında TÜBİTAK isminin geçmesi ile gurur 
duymaktayız.  
ISBN/ISSN numarası alınarak TOK2018 Bildiriler 
Kitabı literatüre kazandırılacaktır. Böylece tüm araştırmacıların TOK2018’de yayınlanan 
bildirilere ulaşması mümkün olacaktır.  
Bildiri hazırlamada kullanılan Word ve Latex yazım kılavuzları arasındaki farklılıklar ve 
hatalar giderilmiştir. Gelecek yıllarda Türkçe terminoloji konusunda da bir kılavuz 
oluşturulması araştırmacılar açısından çok faydalı olacaktır. 
Bu yıl duyuru listelerine Gemi-İnşaat ve Denizcilik Fakülteleri de eklenerek paydaş sayısı 
arttırılmaya çalışılmıştır.  
Yaptıkları uzun soluklu çalışmalardan dolayı en büyük takdiri TOK Milli Komitesi hak 
etmektedir. Büyük emekler sarf ederek geçmiş yıllardaki toplantılar düzenleyen 
dokümantasyonlarını bizimle paylaşan eski TOK başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim.  
TOK2018, ülkemizde yaşanan hareketli bir döneme rastlamıştır. Bu yüzden destekleyen 
kuruluş bulmakta sıkıntı yaşanmıştır. Bu zorlu dönemde bu değerli bilimsel faaliyete inanarak 
destek olan sponsor kuruluşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.  
Değerli vakitlerini ayırarak bildirilere hakemlik yapan Ulusal Program Kurulu üyelerimize, 
bildiri yazarlarına, üniversite imkanlarını kullanmamızı sağlayan Abdullah Gül 
Üniversitesi’ne, Vakfı’na ve personeline teşekkür ediyorum.  
Düzenleme kurulunda bulunan tüm öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimiz gece 
gündüz, hafta sonu, tatil demeden çalışmış ve üzerlerine düşen her görevi layiki ile yerine 
getirerek TOK2018’i gerçekleştirmişlerdir. Bazı ayrıntılar ve hatalar için anlayış 
göstereceğinizi ümit eder, TOK2018’in hepimize yararlı olmasını temenni ederim.  
Saygılarımla, 
Prof.Dr.Şeniz Ertuğrul 
TOK2018 Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı 
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TOK Başkanının Mesajı  

Her yıl ülkemizin bir başka üniversitesinde 
düzenlenmesine dikkat edilen Otomatik Kontrol Ulusal 
Toplantısı bu yıl Denizli’de Pamukkale Üniversitesinin 
önderliğinde gerçekleşmektedir. Bu tür bilimsel 
toplantıların düzenleyen ve düzenlenmesini destekleyen 
Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi-TOK bu yıl 60. 
yaşını idrak etmektedir. Ulusal toplantıların yanı sıra 
üyesi olduğu “International Federation of Automatic 
Control-IFAC” adına uluslararası bilimsel toplantıların 
ülkemizde düzenlenmesinde öncülük görevini 
sürdürmektedir. 

Günümüzde, bilim ve teknoloji büyük bir hızla 
ilerlerken otomatik kontrol uygulama alanları ve ona 
olan gereksinim son derece artmıştır. Öyle ki, 1956 
yılının Eylül ayında Almanya’nın Heidelberg şehrinde toplanıp, uluslararası bir federasyon 
olarak IFAC’ın kurulmasına karar veren otomatik kontrolün öncü bilim adamlarının tahmin ve 
hayalleri her halde çoktan aşılmıştır.  

Ülkemizde de bu konunun önemi oldukça erken fark edilmiştir. Prof. M.Münir Ülgür,  1953 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi bünyesinde 
“Servomekanizmalar” dersini vermeye başlamıştır. Benzer biçimde yine İTÜ bünyesinde Prof. 
Dr. Mehmet Nimet Özdaş da Makine Fakültesi’nde “Otomatik Kontrol” dersini açmıştır. Daha 
sonra, bu iki değerli profesörün gayretleri ile 1958 yılında Türk Otomatik Kontrol Kurumu-
TOK, IFAC’a üye olarak ve IFAC statüsünde kurulmuştur. 02 Mayıs 1990 günlü ve 20506 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği ile de “Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi” 
TOK adını alarak milli bir kimlikle daha kapsamlı bir kurum haline gelmiştir.  

TOK kurumunun amacı, otomatik kontrol bilim ve teknolojisinin bütün sistemlerde kurumsal 
ve uygulamalı olarak ilerlemesini teşvik etmek, ulusal ve uluslar arası ilgili tüm kuruluşlarla bu 
alanda ortak çalışmalar yürütmektir. TOK, bu amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası 
konferans, sempozyum, çalıştay gibi toplantılar düzenler ve düzenlenmesine destek verir. TOK 
ticari bir kuruluş değildir ve siyasetle uğraşmaz. 

Her geçen yıl genç bilim insanlarının, mühendislerin, tıp doktorlarının ve diğer ilgili araştırıcı 
ve uygulamacıların kontrol konularına artan ilgisi sevindiricidir. Bu arkadaşlarımızın, zaman 
içinde TOK ve IFAC bünyesinde daha katılımcı ve güçlü bir konuma gelmelerini ve de daha 
etkin çalışmalar yapabilmelerini arzu etmekteyiz. Bu konuda üzerine düşen görev ne ise 
yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Böylece ülkemizi uluslararası ölçekte daha 
etkin bir konuma getirmeyi ve daha geniş çaplı uluslararası konferansları ve kongreleri 
ülkemizde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

Sayın katılımcılar; TOK 2018 ulusal toplantısının düzenlendiği Abdullah Gül Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne ve eş başkanlar olarak İstanbul Teknik Üniversitesini temsilen katkı sunan Şeniz 
Ertuğrul’a ve Abdullah Gül Üniversitesinden diğer eş başkan Emin Faruk Keçeci’ye öncelikli 
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teşekkürlerimi sunuyorum. TOK 2018’yi gerçekleştirmek için büyük gayret gösteren tüm 
Düzenleme Kuruluna da TOK adına teşekkür ederim. Ayrıca, program kuruluna, davetli 
konuşmacılara, bildiri sunanlara, destek veren kuruluşlara ve de katkı sağlayan herkese, şahsım 
ve TOK adına, müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Verimli ve etkileşimi yüksek bir 
toplantı olması dileklerimle herkese başarılar dilerim. 

Saygılarımla, 

Prof. Dr. İbrahim EKSİN 

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi-TOK Başkanı 
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Associate Research Scientist 

Department of Mechanical Engineering 

University of Michigan 

 

 
Increasing Mobility of Unmanned Ground Vehicles across different Modes 

of Control – From Teleoperation to Full Autonomy 

Abstract: Unmanned Ground Vehicles (UGVs) are gaining importance and finding increased 
utility in both military and commercial applications. Depending on their mode of control, 
UGVs span a wide spectrum from teleoperated to fully autonomous. Each mode presents its 
unique challenges to control the vehicle, but one challenge is common: increasing mobility. 
Mobility of a vehicle refers to its ability to move from one location to another, and high 
mobility is a critical need in certain applications due to its close connection to safety, such as 
military operations or collision imminent steering in commercial vehicles. However, mobility 
of a UGV can be reduced due to numerous factors. For example, in a teleoperated UGV, 
communication delays between the remote operator and the vehicle are a significant concern. 
In an autonomous UGV, conservative navigation algorithms may prevent exploiting the full 
dynamic capability of the vehicle. This talk will first provide a broad perspective on the control 
challenges associated with making UGVs more mobile. Then, we will summarize some of the 
recent developments in increasing mobility of UGVs in three different modes of control. In 
particular, we will discuss the impact of a new delay compensation framework on the 
performance of a teleoperated UGV; the role of model predictive control in pushing an 
autonomous UGV to its dynamic limits; and how these delay compensation and predictive 
control technologies can be combined in a shared control architecture to increase performance 
in a semi-autonomous mode of control. Finally, an outlook on the future research needs in this 
field will be provided. 

Bio: Tulga Ersal received the B.S.E. degree from the Istanbul Technical University, Istanbul, 
Turkey, in 2001, and the M.S. and Ph.D. degrees from the University of Michigan, Ann Arbor, 
MI USA, in 2003 and 2007, respectively, all in mechanical engineering. He is currently an 
Associate Research Scientist in the Department of Mechanical Engineering at the University 
of Michigan. He serves as the leader of the Thrust Area for Dynamics and Control of Vehicles 
at the Automotive Research Center, a U.S. Army Center of Excellence for Modeling and 
Simulation of Ground Vehicles led by the University of Michigan, as well as the Research 
Integration Leader of the Center. His research is in the field of system dynamics and control 
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with applications to transportation and energy systems, including connected and autonomous 
vehicles, driver modeling, vehicle powertrains, batteries, fuel cells, and microgrids. 

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



ix 
 

Davetli Konuşmacı: 
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Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi 
Edebiyat Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı 

 

 

 

 

Otomatik Kontrol Uygulamalarının Geçmişi 

ÖZET 

Bir sistemde, belirli bir ilişkiyi sürdürmek üzere, fark almak 
suretiyle bir sistem değişkeni bir diğeri ile karşılaştırılarak 
etkilenmeye çalışılırsa, Geri beslemeli bir Kontrol Sistemi 
elde edilmiş olur. Bilimsel yönden bu bilim dalı göreli yeni 
(19. yüzyılın sonlarında) geliştirilmiş ve modern 
teknolojinin en önemli unsuru haline gelmiştir. Ancak 
kavram antik dönemden beri bilinçsiz bir şekilde doğru 
algılanmış ve çeşitli uygulama alanlarında kullanıla 
gelmiştir. Bu konuşmada geri besleme, otomatik kontrol, 
otomasyon ve robotiğin az bilinen ilk uygulamaları ele 
alınacaktır. Bu kapsamda konu zamanın belirlenmesi ve 
dönüş hızı kontrolü gibi iki başlık altında ele alınacak ve 
modern kontrol kuramının ilk örnekleri zengin görsel 
malzeme kullanılarak tanıtılacaktır. 

Akdeniz değirmeni 

ÖZGEÇMİŞ: Atilla Bir, 1941 yılında İzmir’de doğmuştur. Orta öğrenimini İzmir ve 
İstanbul’da tamamlayarak 1959 yılında Saint Joseph Lisesi’nden mezun olmuştur. 1960 yılında 
Almanya-Karlsruhe Yüksek Teknik Okulu’nun (TH-Karlsruhe) Elektrik Fakültesi’nde 
öğrenime başlamış, 1966 yılında Elektrik Yüksek Mühendisi olarak Zayıf Akım Dalı’ndan 
mezun olmuştur. Siemens-Karlsruhe Araştırma Laboratuvarı’nda bir yıl kontrol mühendisi 
olarak çalışmış ve elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesinde katkıda bulunmuştur. 1970 
yılında İTÜ Elektrik Fakültesi, Elektriğin Endüstriye Tatbikatı Kürsüsüne asistan olarak 
girmiştir. 1975 yılında doktorasını vermiştir. 1980 yılında Doçent unvanını ve 1989 yılında 
Profesör unvanını almıştır. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, 
Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı’nda 38 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptıktan 
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sonra 2008 yılı başında yaş haddinden emekli olmuştur. Bu süre içinde Fakülte’nin lisans ve 
lisansüstü eğitiminde Otomatik Kontrolle ilgili dersler vermiş ve 6 adet doktora yönetmiştir. 
Ayrıca İstanbul Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü’nde ve İTÜ’nin İnsan ve Toplum Bilimleri 
programında ‘Teknoloji Tarihi’ ve ‘Bilim Aletleri Tarihi’ konularında dersler vermiştir. 
Kendisi 2014 yılından itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi, Edebiyat Bölümü, 
Bilim Tarihi Anabilim Dalında ve aynı üniversitenin bünyesindeki Fuat Sezgin Enstitüsünde, 
özellikle İslam dönemini ele alan Teknoloji Tarihi, Astronomi Tarihi ve Bilim Aletleri 
konularında lisans, lisansüstü ve doktora dersleri vermeyi sürdürmektedir. 
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PROF. DR. MEHMET DEMİRKOL 

Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 

Şile-İSTANBUL 

 

 

 

 

 

ULUSAL LİSANS ve YÜKSEK LİSANS MÜHENDİSLİK 
PROGRAMLARININ AKREDİTASYONU: UYGULAMALAR, 

BEKLENTİLER ve SORUNLAR 

ÖZET 
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Özetçe 

Karmaşık bir sistem, bir bütün olarak, tek tek parça 
özelliklerinin basit toplamından tahmin edilemeyen özellikler 
sergileyen bir dizi etkileşimli parçadan oluşur. Ekonomi, sosyal 
yapılar, iklim veya ekosistemler karmaşık sistem örnekleridir. 
Denklem tabanlı modelleme, bileşenler arasındaki etkileşimleri 
ve bunların genelleştirilmiş sistem davranışı üzerindeki etkisini 
temsil edemez. Karmaşık sistemler modellemesi, çok ajanlı 
modelleme ile gerçekleştirebilinir. Bu çalışmada Ravel’in 
Bolero’su analiz edilerek dans koreografisi oluşturulmuş, çok 
ajanlı sistemlere uygulanmıştır. 

Abstract 

A complex system is composed of a set of interacting parts that, 
as a whole, exhibits properties that cannot be predicted from the 
simple sum of the individual parts properties. Economics, social 
structures, climate or ecosystems are good examples of complex 
systems. Equation based modelling cannot represent interactions 
among components and their impact on the global system 
behavior. Complex modeling can be done by multi agent 
modeling. This analyzed Bolero of Ravel and created dance 
choreography, applied to multi-agent systems  

 

1. Giriş 

Müzik insan hayatının ve dünyasal var oluşun en temel 
öğelerinden birisidir. Müziği insani duyguları ortaya çıkarabilen 
güç olarak tanımlayan Platon, ritm ve makamın ruhumuzun 
derinliklerine kadar sokularak bizi çepeçevre sardığını, muzik 
algısı gelişmiş kişilerin sanatta ve doğadaki hataları, eksiklerini 
fark edip düzelterek,  ruhlarını besleme imkânı bulduğunu 
belirtmiştir[1]. 

    Dans ise en eski sanatlardan biridir. Temeli içgüdüsel ritmik 
hareketlerle dayanır. Bu hareketlerin doğaüstü duygular 
çağrıştıran güçlü etkileri olduğunu ilk insanlarda dansta büyülü 
bir gücün var olduğu düşüncesi doğdu. Her dans edişlerinde bu 
gizemli gücü yeniden yarattıkları duygusuna kapıldılar. Bundan 
sonra insanların çember, yarım çember, karşılıklı iki sıra ya da 
dalgalı sıra gibi değişik diziler oluşturduğu toplu danslar gelişti. 
Uygarlıklar geliştikçe, ilkel büyü danslarından dinsel törenler ve 
ayinler doğdu. Dansta kurallar ortaya çıktı. Zamanla daha da 
gelişti ve tiyatro oyunlarının başlıca temelini oluşturdu. 

Köylülerin harman döverken yaptıkları ritmik hareketlerden 
Yunan tiyatrosu doğdu. Yunancada "dans ederim" anlamına 
gelen "koro" sözcüğü ilk olarak, sahnede dans eden, söyledikleri 
şarkılarla oyunu açıklayan ve yorumlayan bir grup oyuncuyu 
tanımlamak için kullanıldı. Dansları tasarlamak ve düzenlemek 
anlamına gelen koreografi sözcüğü de Yunan kökenlidir. Eski 
Yunanlılar askerlerin eğitiminde temel öğe olarak dansı 
kullandılar. Günümüze kayıtları ulaşan bu danslardan, askerlere 
bireysel ve toplu saldırı hareketlerinin ritmik bir biçimde 
öğretildiği anlaşılmaktadır.  Modern dansın öncülerinden olan 
Ruth St. Denis, dansı, kelimelerin yansıtamayacağı duyguları bir 
ruhtan diğerine taşıyan bir iletişim aracı olarak tanımlamıştır. 
Doris Humprey‘e göre; dans etmek müziğe benzer. Soyut dans, 
soyut müziğe benzer. Aynı öğeler gene mevcuttur. Ton, ritim, 
melodi,harmoni fakat bu sefer kinestetik çekimin varlığı 
yalnızca dans yoluyla mümkün olur. Müzik gibi psişik sezgiye 
sahiptir ve kişi sezgiye yanıt verir ya da bu seziş, kişide açıkça 
tanımı yapılamayan belirli duygular yaratır. Buna karşın bir sürü 
insan ton, ritim, melodi ve harmoninin olağanüstü 
etkileşiminden güçlü bir şekilde etkilenir[2], 

   İnsanlar, yaşamları boyunca bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
kişiler arası senkronizasyonu deneyimlemektedir. İnsanlar, bir 
grup halinde yürürken, yürüyüşlerini senkronize etme 
eğilimindedir. Sallanan sandalyelerde birbiriyle yan yana oturan 
iki insanın, salınım hareketlerini senkronize ettikleri görülür. 
Benzer davranış, bacak sallama hareketlerinde de 
gözlenmektedir. Bu bilinçsiz eş zamanlama, talimat verilmeden 
veya talep edilmeden, doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Kişiler 
arası hareket senkronizasyonu, birleştirilmiş bir dinamik süreç 
olarak nitelendirilebilir.  

   Dans esnasında, hareket, müzik ve kişiler arası bilinçli 
senkronizasyon gereklidir. Hagendoorn, sürüler, takımlar ve 
dansçılar gibi gruplar arasındaki hareketleri ve etkileşimleri 
gözlemleyerek dans koreografileri için çeşitli kural 
önermiştir[3]. Bu kurallar: Mekansal organizasyon, hizalanma, 
kümelenme, mekanın kullanım alanının bölünmesi, dinamizm, 
kopyalama ya da yansıtma, iç farklılaşma ve/veya eşdeğerlik 
ilişkileridir. Dans için sadece aynı hareketleri müzikle senkron 
şekilde tekrar eden bir koreografi yeterli değildir. Mekanı iyi 
kullanmalı, farklılaşıp tekrar eşdeğerli hale gelmeli, dinamik 
olmalıdır. Bu alanlarda robotların insana benzer şekilde tepki 
verebilmesi, insan-robot etkileşimi konusunda araştırma yapan 
bilim insanlarının hedeflerinden birisi olmuştur. Robotun müzik 
ve dans ile ilişkisi, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.  
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   Müzik olarak Maurice Ravel’in başyapıtı Bolero seçilmiştir. 
Ravel bu besteyi balerin arkadaşı Ida Rubenstein için 
bestelemişti.  Ravel, Bolero’yu “Müziksiz orkestra eseri” (“a  
piece for orchestra without music”) olarak tanımlamıştır.  Bu 
eser tek bir melodinin tekrar tekrar çalınmasından oluşmaktadır, 
her tekrarda müziğe yeni enstürmanlar eklenmekte tek bir  
enstürmanla başlayan melodi bütün enstürmanların katılımıyla 
sürekli bir kreşendo formuna ulaşmaktadır.  

   Melodi, annesinin İspanyol asıllı olduğu İber yarımadasındaki 
halk ezgisine- Fandango dayanmaktaydı. Toplamda beş ay 
çalıştıktan sonra, Ravel Kasım 1928'de besteyi tamamladı Tüm 
eser boyunca 18 kez tekrarlanan melodi (durağan faz) her 
tekrarda katılan yeni enstürmanlarla dinleyici üzerinde hipnoz 
etkisi yaratmakta   ve  finalde gerilim fazından) oluşmaktaydı. 
Bu besteye Ida Rubenstein’ın orijinal koreografik yorumunda, 
İspanyol kafede genç bir kadının, dans etmeye başlarması diğer 
dansçıların dikkatini çeker ve grup sürekli olarak bolero ritmiyle 
bütünleşerek, zamanla dansa katılanların sayısı artar. Final 
bölümünde ritim ve melodi çılgın bir hıza ulaşır[4].  

2. Bolero Müzikal Altyapısı, Dans Koregrafi 

Bolero’nun müzik altyapısında Ravel’in annesinin İspanyol  
kökeni kadar mühendis olan babasının da etkisi vardır. Ravel'in 
makine ve teknolojiye olan hayranlığı, mekanik oyuncakların 
toplanmasına neden oldu. Onu şekillendiren çocukluk 
deneyimleri, Bolero'nun mekanik olarak tekrarlanan temel 
ritminde fark edilebilir.  

   Bolero, Pikola (küçük fülüt), iki fülüt, iki obua, ingiliz 
kornosu, iki klarnet, üç saksofon, iki fagot, kontrafagot, dört 
korna, dört trompet, tuba, üç timpani, iki trampet,  bas davul, 
simbal, tam tam, çelesta, arp ve yaylılardan oluşan bir orkestra 
için yazılmıştır.  

   Ritm üzerine 18 bardan oluşan iki kere tekrarlanan melodinin 
ilki diyatonik, ikincisi jaz etkili senkop (aksak ritim) ve alt 
tondan çalınan notalardan oluşur. Bu melodi 16 kere tekrarlanır 
ve 17. Final bölümüyle sonlanır. Tekrarlarda-periodlarda  

1)flüt, 2)klarnet, 3)fagot 4)mi-bemol klarnet, 5)obua, 6)trompet 
ve fülüt, 7)tenor saksofon, 8)soprano saksofon, 9)korna, pikolo, 
çelesta 10) obua, ingiliz korno ve klarnet,11) trombon, 12) 
üflemeliler,13) keman ve üflemeliler14-15)Birinci ve ikinci 
Keman ve üflemeliler 16) orkestrada ki bir çok enstrüman 17) 
Orkestrada ki bütün enstürmanlar iki-üç oktav  yüksekten ve 
farklı tondan çalarak   melodiye katılır. 

 

   Temadaki politonalite, dokuzuncu periotda üç farklı tondan 
aynı anda çalan dört solo enstrümanla görünür. Do majör melodi 
aynı anda Mi majör ve Sol majörden çalınır. Bir çelesta(küçük 
duvar piyanosuna benzeyen metal plakalara çekiçlerle vurularak 
çalınan vurmalı çalgı) ise asıl anahtardan melodiyi çalar. 
Çelesta'nın yanında iki pikolo (küçük fülüt) vardır ve 1. pikola 
Mi majör, diğeri Sol major çalar. Onlara korno eşlik ederek bu 
etkileyici karışımı oluşturur. 14. Periodta üflemeli çalgılar ve 
keman, tenor saksofonla birlikte müziğe çeşitlilik ve incelik 
katar[5].  

Bolero’nun en bilinen bale yorumunun koreografisini Maurice 
Béjart yaratmıştır. Bu oryantal timbrik dönüşümlü müzikal 
yapıda, hipnotik tekrarlanan temaya, sandelyelerde oturan 
dansçılar ve yuvarlak masada yalınayak, dans eden dansçının 
ritmik sallanan hareketlerine dört, sekiz, oniki ve on altı dansçı 

katılır ve masayı çevreler. Bu sayılar gösterimlerde 
farklılaşabilmektedir. 

 

 

Şekil 1: Théâtre Royal de la Monnaie, 10  Ocak 1961. 

3.Midi Müzik Formatı 

Müzik için MIDI formatında dosya kullanılmış. MIDI (Musical 
Instrument Digital Interface), elektronik müzik aletleri ve 
bilgisayarlar arasında gerçek zamanlı veri alışverişini sağlayan, 
endüstri standardı haline gelmiş yaygın bir iletişim protokoldür. 
Bir MIDI dosyası içindeki her bir notanın perde numarası ve bu 
numaralar arası geçişler melodik çizgiyi oluşturur. MIDI kanal 
mesajları içindeki Note-on mesajının ilk veri baytı MIDI perde 
numaralarını verir. 0 ile 127 arasında değişen bu değerler 
kromatik dizideki çıkıcı ya da inici harekete göre ardışık artış ya 
da azalış gösterir. 60 perde değeri ile gösterilen C4 perdesi 
kromatik adımla tizleştirildiğinde C# perdesi oluşacak ve MIDI 
perde numarası 61 olacaktır. Bir şarkının perdeleri arasındaki tiz 
ve pes perdeye doğru hareket - dolayısıyla MIDI perde değerleri 
arasındaki hareket- şarkının melodik çizgisini ve MIDI perde 
numaralarından derlenecek veri tabanını oluşturmak için 
yeterlidir [6]. Midi dosyası kullanılarak, robotik sistemde 
müzik-dans senkronizasyonu ve koreografi yaratılması 
sağlanabilir. Müziğin tekrarlanır yapısı ve orkestrasyonunda 
kullanılan özellikler kullanılarak dans koreografisi petrinet 
kullanılarak tasarlanmıştır. 

 

4. Petri Ağları 

Petri Ağları, dinamik kesikli-olay sistemlerin modellenmesi ve 
performans değerlendirmesi için geliştirilmiş matematiksel ve 
grafiksel bir modelleme tekniğidir. 1960’lı yıllardan bu yana 
Petri Ağları, eş zamanlı, eş zamanlı olmayan, stokastik 
sistemlerin tasarımında, analizinde ve kontrolünde 
kullanılabilmektedir[7]. Petri Ağları’nı grafiksel bir araç ve 
matematiksel bir araç olarak ikiye ayırabiliriz. Grafiksel bir araç 
olarak sistemin görsel bir modelinin oluşmasını sağlar. 
Matematiksel bir araç olarak ise Petri Ağları sistemin 
davranışını yansıtan durum denklemlerinin cebirsel ilişkilerinin 
geliştirilmesine imkan verir. Petri Ağları, durumlar, geçişler, 
durum bağlantlılarından  oluşur. Durumlar daire, geçişler çubuk 
ya da kutu (Şekil 2) ile gösterimektedir. 
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M1
C1

P1

M2
C2

P2T

W1 W2

 

Şekil 2: İki durum ve bir geçişten oluşan   petri ağ örneği. 

 

   Bağlantılar ve yönleri arklarla ve oklarla gösterilmektedir.  
Jeton M ile kapasite ise C ile gösterilir. Buna göre bir Petri Ağı 
PN = (P, T, A, W, M0)  şeklinde tanımlanabilir: 

 P = { p1, p2, ..., pn}  durumlar 

 T = { t1, t2, ..., tm } geçişler 

  A ⊆ (P×T) ∪ (T×P)  bağlantılar 

 W : A → { 1, 2, ... } ağırlıklar 

 M0 : P → { 0, 1, 2, ... } ilk durum 

   Jeton (marker) kavramı petri ağları için önemli bir kavramdır, 
yer kapasitesitesi de durum (P) içinde barındırılabilen en çok 
jeton sayısını belirtir. Jetonlar, geçiş kurallarına (T) göre bir 
durumdan diğerine transfer edilebilir. Bir Petri ağının çalışma 
kural,ı geçiş ateşlendiğinde, bağlı tüm yerlerden gelen jetonlar 
bağlantı ağırlıkları (W) ile çarpılarak bağlantılı durumun 
kapasitesine göre transfer edilmesi şeklindedir. 

M1
C1

P1

M2
C2

P2T

W1 W2

s1

 

Şekil 3: Senkronizasyonlu petri ağ örneği. 

 

   Bu yapıya senkronizasyonla ilgili geçişler ilave edilirse (Şekil 
3) çoklu sistemlere uygulanabilir olacaktır[8]. Senkronizasyon 
geçişleri koyu renkli dikdörtgen ile ve senkronizasyon 
sinyallerini da küçük daire ile gösterirsek, senkronizasyon 
geçişindeki kurala göre ateşleme sağlanabilecektir.  

 

5. Petri Ağları ile Ajan Modelleme 

Petri ağlarla modelleme yaparken aksiyonlar durumlarla,  
tekrarları var ise tekrar sayıları (Şekil 4) gri renkli küçük daireler 
kullanılarak gösterilebilir. 

0
1

P1

T

2
2

sayıcı

 
 Şekil 4: Petri ağ ile tekrarların gösterimi 
 

   Genellikle geçişler (T)  mantık koşullarından ve sayaç 
kontrolünden oluşmaktadır.  

   Modellemeyi basitleştirmek için altmodeller  kullanmak 
avantaj ve kolaylık sağlar. Petri ağlarında da alt model 
kullabiliriz ve bu modelleri taralı daire ve atanmış ismiyle 
gösterebiliriz. Şekil 5’de iki durum ve geçişten oluşan petri ağı, 
SPETRI altmodeline atanmıştır. 

  

M1
C1

P1

M2

C2

P2T

W1 W2

SPETRI

 

Şekil 5: Alt model gösterimi 
 

    Yukarda belirtilen basitleştirilmiş kuralları kullanarak artık 
sistemimizi modelleyebiliriz. Bolero’yu müzik nesnelerine 
ayırdığımızda ritmik ve armonik neslerden oluştuğunu analiz 
edebiliriz. B1, B2 ritmik nesneler, B3, B4 ve final harmonik 
nesnelerdir (Tablo 1).  Bu nesnelerinde gerekirse alt 
çözümlemeleri yapılabilir.  

Tablo 1: Bolero müzik nesneleri 

 B1 B1 B2 B2 B1 B3 B4 Bfinal 

Giriş 4 kere tekrar final 

 

   Bu eserin matematik altyapısında ki kurallı yapı, bilgisayarlı 
bir dans altyapısı kurmaya uygundur. Petri Ağları ile baş 
dansçının koreografini linear olarak en basit şekilde 
modellersek, şekil 6’deki üç katmalı yapıyı elde ederiz. 

 

 

Şekil 6: Baş dansçının basitleştirilmiş petri ağ modeli 

 

0

1
0

1
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Şekil 7: Orta-döngü  petri ağ alt modelli 

 

   Orta-döngü ağını incelersek (Şekil 7), 4 kez tekrar eden MID 
alt ağından oluştuğunu görmekteyiz, MID ise müzikle uyumlu 
olarak B1 iki kez tekrarı ve B2 iki kez tekrarından (Şekil 8) basit 
olarak gösterebiliriz. 

0
1

B1

2
2

sayıcı

0
1

B2

2
2

sayıcı

MID

 

Şekil 8: Sub petri ağı Mid’in gösterimi 

 

   Maurice Béjart koreografisini de örnek alarak robotla dansı  
modellersek, 1. Dansçı eser boyunca diğer 20 dansçının 
katılımları ise giriş ve 1. Tekrardan sonra, her müzik objesi 
başında katılmak üzere tasarlanmıştır. Sayı 2, 4, 8, 10, 14, 16, 
20 olarak artar. Final bölümüne bütün dansçılar dansa katılmış 
olacaktır (Şekil 10).  Aşağıda sistemin Petri gösterimi (Şekil 9) 
gösterilmiştir. 

 

6. Sonuçlar 

 Bu çalışmada Ravel’in Bolero’sunun analizi yapılarak 
müzik objeleri ve matematiksel altyapısı irdelenmiş, bu 
verilere göre dans koreografisi Petri ağları kullanılara 
oluşturulmuştur. Dansçıların senkronizasyonu için 
geleneksel petri ağlarına senkronizasyon jetonu ilave 
edilerek, dansçıların kendi aralarında senkronizasyonu 
modellenmiştir.Bu çalışmanın devamında geliştirilen 
modellin simülasyonu NetLogo programı kullanılarak 
gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 9: Bolero için dans koreografisinin petrinet modeli 
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Şekil 10: Dançıların dansa katılım 
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Özetçe 

Bu çalışmada minimum olmayan fazlı sistemler için kesir 

dereceli orantı-integral-türev (proportional-integral-

derivative, PID) kontrolör tasarımı gerçekleştirilmiş, 

denetleyici parametreleri yapay arı kolonisi (YAK) algoritması 

kullanılarak elde edilmiştir. Kesir dereceli denetleyici 

yapısının başarımını ortaya koymak amacıyla literatürden ele 

alınan iki örnek için klasik PID denetleyici tasarımı da 

gerçekleştirilmiş, sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

Elde edilen sonuçlar YAK algoritmasına dayalı kesir dereceli 

PID kontrolör yapısının minimum olmayan fazlı sistemler için 

başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. 

Abstract 

In this study, fractional order proportional-integral-derivative 

(PID) type controller design has been realized for non-

minimum phase systems, the controller parameters are 

obtained by using the artificial bee colony (ABC) algorithm.  

In order to exhibit the performance of the fractional order 

controller structure, the classical PID controller design also 

has been applied for two processes in the literature, and the 

results are presented comparatively. The obtained results show 

that the ABC algorithm based fractional order PID controller 

structure gives successful results for non-minimum phase 

systems. 

1. Giriş 

Modern kontrol tekniklerinin kullanımı son yıllarda oldukça 

yaygınlaşmasına rağmen, endüstriyel alanda PID kontrolör 

kullanımı oldukça sık rastlanmaktadır. Ancak son 20 yılda 

klasik PID denetleyicinin bir uzantısı olan ve Podlubny [1] 

tarafından literatüre sunulan kesir dereceli (fractional order, 

FO) PID kontrolör yapısı sistem modelleme ve kontrolünde 

oldukça popüler hale gelmiştir [1-10].  Öte yandan, sahip 

olduğu kararsız sıfırlardan dolayı minimum alt tepe ya da aşım 

değeri (undershoot) oluşumuna neden olan minimum fazlı 

olmayan (non-minimum faz) sistemlerin modellenmesi ve 

kontrolü de, bu alanda üzerinde çalışılan bir diğer önemli 

problem durumundadır [11-20].     

Literatürde kesir dereceli PID (FOPID) ile yapılmış birçok 

çalışma bulunmaktadır [2-6].  Kesir dereceli sistem için klasik 

ve kesir dereceli kontrolör denetleyici tasarımı Podlubny 

tarafından gerçekleştirilmiştir [2]. Diferansiyel gelişim 

algoritması (DGA) tabanlı kesir dereceli PID denetleyici 

yapısı Martin ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir [3]. 

Bir başka optimizasyon yöntemi olan parçacık sürüsü 

optimizasyonu kullanılarak kesir dereceli PID denetleyici 

tasarımı Cao ve Cao tarafından sunulmuştur [4]. Kesir dereceli 

PI denetleyici ile klasik PID denetleyici arasında performans 

kıyaslaması Luo ve arkadaşları tarafından gerçekleştirmiştir 

[5]. Hamamcı ve Köksal kesir dereceli PD denetleyicinin 

kararlılık bölgesini belirleyebilmek için üç farklı yöntem 

kullanmış ve etkili sonuçlar elde etmiştir [6]. Kesir dereceli 

kontrolörlerin frekans bölgesi yaklaşımları araştırmacılar 

tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda rastlanmaktadır [7, 8]. 

Yüksek mertebeli sistemler için farklı amaç fonksiyonları 

kullanılarak optimum kesir dereceli PID denetleyici tasarımı 

Şenberber ve Bağış tarafından gerçekleştirilmiştir [9]. Bu 

çalışmalarda denetleyicilerin parametre tahminleri YAK ve 

parçacık sürüsü optimizasyonu (PSO) algoritmaları 

kullanılarak elde edilmiştir. 

Diğer yandan, minimum olmayan fazlı sistemlerin 

modellenmesi ve kontrolünde yapay zekaya dayalı 

yaklaşımlardan yararlanan çeşitli çalışmalara literatürde 

rastlanmaktadır [11-18]. Alt tepe oluşumunu ortadan 

kaldırmak için genetik algoritmaya (GA) dayalı bulanık PID 

kontrolör tasarımı Li ve Shieh tarafından sunulmuştur [11]. 

Minimum olmayan fazlı süreçlerin PID ile denetiminde 

denetleyici parametrelerinin belirlenmesi için DGA’nın 

kullanımı Kau ve ark.’nın çalışmasında  ortaya konulmuştur 

[12]. Wang ve ark. [13] tarafından yapılan incelemede, 

minimum olmayan fazlı sistemlerin PI ve PID’ye dayalı 

denetiminde PSO yaklaşımı kullanılmıştır. Saad ve ark. [14] 

ise optimal PID denetleyici parametrelerinin belirlenmesinde 

GA ve DGA’ndan yararlanmıştır. Optimum PID 

parametrelerinin  ayarlanmasında modifiye edilmiş ateşböceği 

(firefly) algoritmasının kullanımı Meena ve Chitra [16] 

tarafından yapılan çalışmada verilmiştir. Verma ve ark. [17] 

tarafından çalışmada ise, zaman gecikmesine sahip minimum 

olmayan fazlı sistemler için FOPID denetleyici 

parametrelerinin elde edilmesinde Nelder’s -Mead (NM) 

algoritması kullanılmıştır. Minimum fazlı olmayan ikinci 

mertebeden bir sistem için PID ve FOPID denetleyici 

parametrelerinin belirlenmesinde PSO ve YAK algoritmaları 

kullanılarak elde edilen sonuçların karşılaştırmalı biçimde 

verildiği bir diğer çalışma Bingul ve Karahan tarafından 

sunulmuştur [18].   
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Bu çalışmanın temel amacı minimum olmayan fazlı 

yüksek mertebeden örnek sistemler için klasik PID ve FOPID 

denetleyici yapılarına ait optimum parametrelerin YAK 

algoritması kullanılarak elde edilmesi ve sonuçların 

karşılaştırmalı biçimde sunulmasıdır. Böylece, hem klasik PID 

hem de kesir dereceli PID yapısının başarımının incelenmesi 

ve aynı zamanda YAK algoritmasının denetleyici 

parametrelerinin elde edilmesindeki performansının ortaya 

konulması da amaçlanmıştır. Bu iki denetleyici yapısının 

başarımını karşılaştırmak için literatürde yer alan ve nisbeten 

yüksek mertebeli iki örnek sistem ele alınmış ve bu iki sistem 

için iki farklı amaç fonksiyonu kullanılmıştır. Amaç 

fonksiyonlarından ilki sadece ISE (Integral Square Error) 

hata değerini göz önünde bulundururken, ikinci amaç 

fonksiyonu ISE hata değerinin yanı sıra maksimum aşma ve 

oturma sürelerinin ağırlıklandırılmış toplamından 

oluşturulmuştur. Dikkate alınan sistemlerin yüksek mertebeli 

seçilmesi ve kullanılan amaç fonksiyonlarından özellikle 

ikinci fonksiyonun ağırlıklandırılmış yapısı dolayısıyla bu 

çalışma, literatürdeki diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde YAK algoritmasının 

yapısı, üçüncü bölümde ise kontrolör yapıları ve amaç 

fonksiyonları yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca elde edilen 

birim basamak cevapları, hata indirgeme grafikleri ve 

denetleyici parametreleri ile temel performans 

karakteristiklerinin bulunduğu tablolara yer verilmiştir. Son 

bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi 

sunulmuştur. 

2. Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması 

Bal arılarının yiyecek arama davranışlarından yola çıkarak 

2005 yılında Karaboğa tarafından literatüre sunulan YAK 

algoritması sürü zekâsına dayalı bir algoritmadır [9, 10, 21, 

22]. Özellikle numerik optimizasyon problemlerinin 

çözümünde oldukça başarılı sonuçlar veren algoritma oldukça 

az parametreye sahip basit ve esnek bir yapıdadır.   

YAK algoritmasının üç temel birleşeni vardır. Bunlardan 

ilki yiyecek kaynakları (problem için olası çözümler) ile ilgili 

bilgiyi kolonideki arılar ile paylaşan görevli (ya da işçi) 

arılardır. Görevli arıların iletmiş olduğu bu bilgiyi alan ve 

hangi yiyecek kaynağına gidileceğine karar veren arı türü ise 

ikinci bileşen olan gözcü arılardır. Son bileşen ise kaşif 

arılardır. Bu arılar diğer iki arı türünden farklı olarak rasgele 

yeni yiyecek kaynakları bulurlar ve bu kaynağı kullanmaya 

başlarlar. Kaynaktan faydalanırken ise görevli arı olarak 

çalışmaya devam ederler. Bu durum eldeki tüm kaynakların 

tüketilmesini aynı zamanda ise koloninin yeni kaynaklarla 

ilgili bilgilendirilmesini sağlar. Yiyecek kaynaklarının 

tüketilmesi “limit” kontrol parametresi ile denetlenmektedir. 

Yiyecek kaynaklarının tamamı tükenmiş yani limit parametresi 

aşılmışsa, yiyecek kaynağı terk edilir ve rasgele yeni bir 

kaynak bulunur. 

YAK algoritmasının temel adımları aşağıdaki gibidir [9]: 

1. Görevli arı fazı (Rastgele yiyecek kaynaklarına 

gidilmesi, kaynakların nektar miktarı ve kalitesine göre 

kaynaklara ait olasılık değeri hesaplanması)  

2. Gözcü arı fazı (Olasılık değerlerine göre yiyecek 

kaynağının seçilmesi) 

3. Kaşif arı fazı (Kaşiflerin yiyecek kaynaklarına 

gönderilerek, limit değerinin belirlenmesi) 

4. Durdurma kriteri sağlandı ise aramanın sonlanması, 

aksi halde 1. adıma dönülmesi 

3. Kesir Dereceli PID (FOPID) Kontrolör 

Tasarımı 

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi kesir dereceli PID klasik 

PID denetleyicinin bir uzantısı olarak ifade edilebilir. 

İntegratör ve türev operatörünün derecesi bu iki denetleyici 

yapısı arasındaki temel farklılıktır.  ve  olarak adlandırılan 

bu iki parametrenin kontrolöre esneklik ve dayanıklılık 

sağladığı ifade edilmektedir. Eşitlik 1’de kesir dereceli 

kontrolör yapısına ait transfer fonksiyonu yer almaktadır. 

  -λi μ μ

λp pd i dfopid
K

G s =K + +K .s =K +K .s +K .s
s

    (1) 

Burada ( , 0   ) olmalıdır.  = =1 olduğunda klasik 

PID, =1 ve =0 olduğunda PI, =0 ve =1 olduğunda ise 

PD kontrolör elde edilir. 

Eşitlik 1’de verilen transfer fonksiyonunda yer alan beş 

parametrenin (Kp, Ki, Kd,  ve ) optimum şekilde 

belirlenmesi için YAK algoritması bu çalışmada tercih 

edilmiştir. Bu amaçla literatürde yer alan ve Eşitlik 2 [19] ve 

Eşitlik 3’te [20] verilen iki minimum olmayan fazlı sistem ele 

alınmıştır. 

  31 2

-0.183s+1.4
G s =

0.2136s +2.445s +5.911s+0.45
       (2) 

 2 3(2s+1)(s+1)(0.4s+1

(-0.03s+1)(0.08s

)(0.2s+1)(0.05s+

+1)
G =

1)
s        (3) 

Bu sistemlerin kontrolü için Eşitlik 4 ve Eşitlik 5’te yer 

alan iki farklı amaç fonksiyonu tercih edilmiştir. İlk 

performans kriteri olarak ISE değeri göz önünde 

bulundurulurken, OF ile belirtilen ikinci performans kriteri 

olarak sadece hata değerinin değil aynı zamanda % 

maksimum aşma (OS) ve %5 oturma sürelerinin (ts) de yer 

aldığı yeni bir performans indisi tercih edilmiştir. 




2

0

ISE = e (t)dt     (4) 

OF=(10×ISE)+(5× s)+(3×OS)t   (5) 

Çeşitli denemelerin ardından, kesir dereceli kontrolöre ait 

çalışmada kullanılan YAK algoritmasının temel kontrol 

parametreleri olan iterasyon sayısı, koloni büyüklüğü ve limit 

parametresi sırasıyla 100, 10 ve 25 olarak seçilmiştir. 

Tamsayı dereceli kontrolörde ise sadece limit parametresi 15 

olarak tercih edilmiştir. Bu farklılığın nedeni limit 

parametresi hesaplanırken kullanılan [(koloni büyüklüğü  

parametre sayısı / 2)] ifadesidir. Denetleyici parametreleri için 

arama aralığı Kp, Ki ve Kd için [0-100],  ve  için [0-2] 

olarak belirlenmiştir. Benzetim çalışmalarında Matlab 

program paketi kullanılmıştır [23, 24]. 

Tablo 1’de G1 ve G2 süreçleri elde edilen kontrolör 

parametreleri yer almaktadır. Maksimum aşma miktarı, 

yükselme ve oturma süreleri ile hata değerlerine ise 
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Tablo 2’de yer verilmiştir. Tablolarda kesirli dereceli PID için 

“FO” kısaltması kullanılmıştır. 

Sistemlere ait basamak cevabı karakteristiklerini sunan 

Tablo 2 dikkate alındığında, ISE ve OF amaç fonksiyonları 

için yapılan iyileştirmelerde FOPID denetleyicilerle en iyi 

fonksiyon değerlerine ulaşıldığı görülmektedir. YAK 

algoritmasına dayalı olarak elde edilen minimum ISE ve OF 

değerleri G1 sürecinde FOPID için sırasıyla 0.2787 ve 7.982 

olarak bulunmuştur. Klasik PID için bu değerler sırasıyla 

0.333 ve 8.667’dir. G2 sürecinde FOPID çalışmasında 

ulaşılan minimum ISE ve OF değerleri 0.3776 ve 18.0706 

iken klasik PID’ye dayalı çalışmada bu değerler sırasıyla 

0.6363 ve 21.8255 şeklindedir. Minimum amaç fonksiyonuna 

ulaşılması bakımından değerlendirildiğinde, YAK algoritması 

ile FOPID denetleyicilerde klasik PID’ye göre daha iyi 

değerler elde edildiği görülebilmektedir.      

Tablo 1: G1 ve G2 için elde edilen parametre değerleri 

Süreç Yöntem Kp Ki Kd λ µ 

G1 

ISE(FO) 21.575 0.672 3.642 1.383 1.452 

OF(FO) 13.532 0.385 4.495 1.373 1.190 

ISE(PID) 10.051 1.102 5.670 - - 

OF(PID) 9.238 4.050 1.000 - - 

G2 

ISE(FO) 12.675 2.193 9.870 0.978 1.496 

OF(FO) 6.139 1.194 6.251 0.898 1.396 

ISE(PID) 3.501 1.922 7.099 - - 

OF(PID) 2.442 0.718 2.090 - - 

Tablo 2: G1 ve G2 süreçlerine ait hata, yükselme, aşma ve 

oturma süresi değerleri 

Süreç Yöntem 

Yüks. 

Süresi 

(sn) 

Oturma 

süresi 

(ts)(sn) 

Maks. 

Aşma 

(OS) 

ISE OF 

G1 

ISE(FO) 0.452 1.510 10.345 0.279 41.374 

OF(FO) 0.229 0.992 0 0.261 7.982 

ISE(PID) 0.227 1.360 7.850 0.333 33.680 

OF(PID) 0.360 0.643 0.628 0.357 8.667 

G2 

ISE(FO) 0.352 2.648 23.101 0.378 86.319 

OF(FO) 0.603 2.530 0.208 0.478 18.071 

ISE(PID) 0.603 6.964 21.014 0.636 104.226 

OF(PID) 1.552 2.401 0.077 0.959 21.825 

 

Diğer yandan, amaç fonksiyonu değerlerinin minimize 

edilmesi ile kontrol etkisi altındaki sistemin basamak cevabı 

karakteristiklerinin de her zaman iyileştirildiği anlamına 

gelmeyebileceği bu örneklerde ortaya çıkmaktadır. Çünkü, 

tablodaki değerler incelendiğinde, ISE’ye göre yapılan 

değerlendirmede FOPID denetleyiciler daha küçük sonuçlar 

vermesine rağmen denetleyici etkisi altındaki sistemlerin 

önemli karakteristik özelliklerinde beklenen iyileşme 

görülmemektedir. Yükselme ve oturma süreleri ile maksimum 

yüzde aşım değerleri özellikle G1 için yapılan çalışmada daha 

yüksek ISE değeri veren klasik PID denetleyicide aksine daha 

küçük olarak elde edilmektedir. Benzer durum G2 için 

yapılan çalışmada maksimum aşım değerinde görülür. G2’de 

klasik PID 0.6363 ile daha yüksek bir ISE değeri verirken 

maksimum aşım bakımından FOPID’den daha düşük sonuç 

sunabilmektedir.  

Sadece ISE değerine bağlı olarak yapılan incelemelerden 

kaynaklanabilecek bu tip sıkıntıları aşabilmek ve daha arzu 

edilir sistem cevabı karakteristiklerine ulaşabilmek amacıyla, 

istenilen sistem cevabı özelliklerini bünyesinde barındıran OF 

gibi çok amaçlı amaç fonksiyonlarının kullanımı bu nedenle 

önem taşımaktadır.  Gerçekten de OF’ye göre yapılan 

incelemelerde, minimum OF değerine ulaşılan FOPID 

denetleyicilerle birbirine yakın ya da daha iyi ve istenilen 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Şekil 1’de G1 ve Şekil 2’de G2 sürecine ait YAK 

algoritması kullanılarak elde edilen birim basamak 

cevaplarına yer verilmiştir. Şekil 1’e göre amaç fonksiyonu 

olarak sadece ISE kullanılan çalışmalarda her iki denetleyici 

yapısı için de yüksek aşma miktarı göze çarpmaktadır. OF 

amaç fonksiyonu kullanarak yapılan çalışmada aşma 

miktarının neredeyse tamamen yok edildiği görülmektedir. 

Şekil 2’ye göre G2 süreci için tasarlanan denetleyici 

yapılarında OF amaç fonksiyonun kullanıldığı çalışmaların 

ISE kullanılarak yapılan çalışmalara göre oldukça başarılı 

olduğu görülmektedir. Ayrıca kesir dereceli PID yapısının 

klasik PID’ye göre üstünlüğü de göze çarpmaktadır. Özellikle 

ISE hata değerinin kullanıldığı çalışmada klasik PID’nin 

oldukça uzun oturma süresine sahip olduğu, kesir dereceli 

PID’de ise bu sürenin daha düşük olduğu Şekil 2’den açıkça 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 1:  G1 süreci için elde edilen birim basamak cevapları 

 

 

Şekil 2:  G2 süreci için elde edilen birim basamak cevapları 
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Şekil 1’den görüldüğü gibi, G1 için yapılan çalışmalarda 

elde edilen denetleyicilerle sistemdeki alt tepe değeri tamamen 

ortadan kaldırılamamıştır. En büyük alt tepe değeri, ISE’yi 

dikkate alan FOPID ile elde edilirken (yaklaşık % 48), en iyi 

yani küçük alt aşım değeri (yaklaşık % 14.5) OF’yi kullanan 

PID ile bulunmuştur. Diğer iki denetim çalışmasındaki alt 

aşım değerleri de en iyi sonuca yakın değerlerdir.  

Şekil 2 incelendiğinde, G1 sürecine göre birkaç kat daha uzak 

bir noktada kararsız sıfıra sahip olan G2 sürecinde ise alt tepe 

değerinin ortadan kaldırılmasında başarı sağlandığı 

görülmektedir.   

Kesir dereceli sistemlerin tasarımında frekans cevabı 

özelliklerinin kullanımı da önemli noktalardan birisidir. Bu 

çalışmada doğrudan frekans cevabı karakteristiklerinin 

kullanıldığı bir tasarım gerçekleştirilmemiştir. Buna karşılık, 

genel bir fikir verebilmesi bakımından, elde edilen sistemlere 

ait genlik ve faz değerlerini gösteren bode diyagramları 

Şekil 3’de sunulmuştur. Bu sistemlere ait kazanç payı ve faz 

payı değerleri de Tablo 3’de verilmiştir. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 3: (a) G1 süreci için, (b) G2 süreci için elde edilen 

sistemlere ait bode diyagramları 

Şekil 3’deki değişimler ve Tablo 3’deki değerler 

incelendiğinde görülmektedir ki, G1 süreci için, FOPID 

denetleyicilere dayalı çalışmalarda daha yüksek faz payı 

değerlerine ulaşılmıştır. Öte yandan, OF amaç fonksiyonunu 

dikkate alan çalışmalarda ise daha yüksek kazanç payı 

değerleri elde edilmiştir. G2 sürecinde ise, OF fonksiyonuna 

dayalı çalışmalarda kazanç ve faz payı değerlerinin her ikisi de 

yüksek olarak bulunmuştur. Tablodan ayrıca, FOPID ve klasik 

PID çalışmalarındaki faz payı büyüklüklerinin birbirine 

oldukça yakın oldukları da görülmektedir. 

Tablo 3: G1 ve G2 süreçleri için elde edilen sistemlere ait 

frekans cevabı özellikleri 

Süreç Yöntem 

Kazanç 

Payı 

(dB) 

Faz Payı 

(derece) 

G1 

ISE(FO) 4.95 62 

OF(FO) 6.57 65.1 

ISE(PID) 6.16 54.8 

OF(PID) 9.54 33.2 

G2 

ISE(FO) 5.72 38.5 

OF(FO) 9.42 70 

ISE(PID) 6.2 39.1 

OF(PID) 14.1 69.6 

 

G1 ve G2 süreçleri için amaç fonksiyonlarına bağlı olarak 

YAK algoritmasının en iyi değerlere yakınsama grafikleri 

Şekil 4 ve Şekil 5’de verilmiştir. Bu grafikler algoritmanın 30 

kez çalıştırılması sonucunda ortaya çıkan en iyi sonuçlara ait 

hata-iterasyon değişimini göstermektedir.  

 

 

Şekil 4: G1 süreci için YAK algoritması kullanılarak elde 

edilen iterasyona bağlı OF ve ISE hatası değişimi 

 

Şekil 5: G2 süreci için YAK algoritması kullanılarak elde 

edilen iterasyona bağlı OF ve ISE hatası değişimi 
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Çalışmaların neredeyse tamamında hatanın oldukça 

yüksek değerlerden başladığı ve ilk 20 iterasyonda oldukça 

hızlı bir şekilde YAK tarafından minimize edildiği Şekil 4’den 

görülmektedir. Sadece ISE değeriyle ilgilenilen çalışmalarda 

amaç fonksiyonlarının ilk 10 iterasyon içinde etkileyici 

biçimde minimize edildiği, ancak diğer yandan, daha fazla 

karakteristik özelliğin değerlendirildiği OF’ye bağlı 

çalışmalarda son iterasyonlara kadar minizasyon işlemine 

devam edildiği şekil üzerinde izlenebilmektedir.  

Benzer durum G2 sürecine ait yakınsamanın sunulduğu 

Şekil 5 üzerinde de gözlenmektedir. Sadece ISE’nin dikkate 

alındığı çalışmalarda daha hızlı şekilde minimum hataya 

yakınsama sağlanabilirken, OF’yi kulanan çalışmalarda arzu 

edilen hata değerlerine ancak 50 civarındaki iterasyon 

sayılarında ulaşılabilmektedir. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada minimum olmayan fazlı sistemlerin kesir 

dereceli ve klasik PID denetleyiciler yardımıyla kontrol 

edilmesi üzerine yapılan bir incelemenin sonuçları 

sunulmuştur. Her iki denetleyiciye ait parametreler YAK 

algoritması kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma için literatürde 

yer alan ve nisbeten yüksek mertebeye sahip minimum 

olmayan fazlı iki örnek süreç kullanılmıştır. Denetim etkisi 

altındaki sistemlerin birim basamak cevaplarına ait 

karakteristik özelliklerin iyileştirilmesi amacıyla sadece ISE’yi 

kullanan ve ISE ile birlikte sisteme ait oturma süresi ve aşım 

değerlerinin ağırlıklandırılmış toplamını dikkate alan iki amaç 

fonksiyonundan yararlanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, YAK algoritması ile düşük 

iterasyonlarda hatanın etkili biçimde minimize edildiği 

optimal denetleyici parametrelerine ulaşılması mümkün 

olmuştur. Sadece ISE’ye dayalı çalışmalarda optimize edilen 

sonuçlara daha hızlı ulaşılırken birden fazla karakteristik 

değerin değerlendirildiği amaç fonksiyonları ile daha uzun 

iterasyonlarda fakat daha istenilen sistem cevabı özellikleri 

sağlayan minimum hata değerleri elde edilmiştir. Beklendiği 

gibi, literatürdeki benzer çalışmalardaki bulgulara uygun 

olarak minimum olmayan fazlı sistemleri dikkate alan bu 

çalışmada da, kesirli dereceli PID ile ulaşılan sistem cevabı 

özelliklerinin klasik PID’lere göre daha arzu edilir olduğu 

görülmüştür. Farklı algoritmalarla ve amaç fonksiyonları ile 

yapılan incelemenin daha detaylı biçimde sürdürülmesi 

sonraki çalışmalar için düşünülmektedir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, orantı-integral-türevsel (PID) kontrolcü 

parametrelerinin otomatik olarak belirlenmesi için sezgisel 

algoritmalar arasında yeni bir yöntem olan Yıldırım Arama 

Algoritması (LSA),  kontrol alanında önemli bir uygulama 

olan ters sarkaç sistemi üzerinde denenmiştir.  LSA yöntemi 

sınırlı optimizasyon problemlerinin çözümü için geliştirilen bir 

yöntemdir. Sezgisel yöntemler doğal olaylara bağlı çözüm 

yaptığından, bu yöntemde de, yıldırımın doğal oluşumu esas 

alınmakta ve hızla hareket eden bir parçacığın öncü lider 

yayılımı mekanizması etkili olmaktadır. Ters sarkaç sisteminin 

dikey konumda dengede kalabilmesi için, en iyi Kp, Ki ve Kd 

değerlerinin belirlenmesi klasik yollarla zaman alıcı bir 

yöntemdir. Meta-sezgisel yöntemlerin kullanımı, optimum 

değerlerin bulunmasında hem hız hem de kesinlik 

kazandırmaktadır. LSA yönteminin performansı, diğer sezgisel 

yöntemler olan Genetik Algoritma (GA) ve parçacık sürüsü 

optimizasyonu (PSO) ve MATLAB bünyesindeki PID 

parametre ayarlayıcıdan elde edilen sonuçlarla karşılaştırmalı 

olarak sunulmuştur. Sezgisel yöntemlerin, ters sarkaç 

sisteminin kararlılığını gösteren yerleşme zamanı ve 

maksimum aşma miktarı parametrelerinin iyileşmesinde çok 

daha başarılı olduğu görülmüştür. Ayrıca, özel olarak LSA 

algoritması,  0.0056 oranında maksimum aşma miktarı ile en 
başarılı optimizasyonu gerçekleştirmiştir. 

 

Abstract 

In this study, Lightning Search Algorithm (LSA), a new 

method of heuristic algorithms for automatically determining 

the proportional-integral-derivative (PID) controller 

parameters, has been tested on the inverted pendulum system 

which is an important application in the control engineering. 

The LSA method is a method developed for solving 

constrained optimization problems. Since heuristic methods 

make solutions based on natural phenomena, the natural 

formation of lightning is taken as a basis in this method and 

the pioneering leader spread mechanism of a fast moving 

particle is influential. To stabilize the inverted pendulum 

system in its vertical position by determining the best values 

of Kp, Ki and Kd with classical methods is a time consuming 

problem. The use of meta-heuristic methods gives both speed 

and accuracy in finding optimum values. A comparative study 

with two other well-known methods, Genetic Algorithm (GA) 

and Particle Swarm Optimization (PSO), and with 

MATLAB’s PID tuner, is conducted to validate and compare 

the performance of the LSA. The results demonstrate that the 

meta-heuristic methods generally provide better results 

compared with PID tuner in improving the settling time and 

maximum overshoot parameters, which indicate the stability 

of the inverse pendulum system. In addition, the LSA 

algorithm in particular has achieved the most successful 
optimization with a maximum overshoot of 0.0056. 

 

1. Giriş 

Fiziksel sistemlerin pek çoğu doğrusal olmayan dinamiklere 

sahiptir. Bu nedenle modellenmeleri ve kontrol edilmeleri 

doğrusal sistemlere göre daha karmaşık ve zahmetlidir. Ters 

sarkaç sistemi de, kontrol teorisinde denetim sistemlerinin 

üzerinde sınandığı, popüler bir doğrusal olmayan sistem 

örneğidir [1-3] . Pratikteki uygulama alanları ise güncelliğini 

koruyan helikopter kontrolü, balistik füze veya uzay mekiği 

fırlatma kontrolü ya da insansı mobil robotların kontrolü gibi 

alanlardır. Bu nedenle, ters sarkaç sisteminin kontrolü 

üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Kontrol alanında uzun 

yıllardan beri pek çok denetleyici ortaya çıkmasına rağmen, 

PID denetleyiciler hala en basit ve en kolay 

uygulanabilenlerdir. Ters sarkaç sisteminin kontrolünde de 

etkin bir şekilde kullanılan PID kontrolcü parametrelerinin 

belirlenmesi önemli bir konudur [4, 5]. Kontrol parametreleri 

için manüel ayarlamaların kullanımı günümüzde artık etkili 

değildir. Optimum çözüm ve daha iyi performans için 

otomatik metotlar kullanılır [6, 7]. Optimizasyon, en iyi 

çözümü bulma sürecidir Optimizasyonun birçok farklı 

formları bulunmaktadır [8-12]. Son yıllarda kontrol 

sistemlerinde PID parametrelerinin ayarlanmasında genetik 

algoritma (GA),  arı kolonisi (BA), yapay karınca kolonisi 

(AAC),  parçacık sürü optimizasyonu (PSO), meyve sineği 

optimizasyonu (FFO), harmoni arama algoritması (HS) gibi 

farklı meta sezgisel yöntemler kullanılmıştır [7, 13]. 

Uygulanan her bir yöntemin, ters sarkaç sisteminin dengede 

kalmasında maksimum aşma miktarı ve yerleşme zamanı 

üzerine etkileri olumlu yönde olmaktadır.  Bu algoritmalar 

nonlinear sistemler için performansı artıracak niteliktedirler 

[14]. PID parametrelerinin ayarlanmasında hata indeksleri 

minimize edilebilir [15, 16]. Tasarımcı problemin çözümüne 

yönelik özel hata indeksleri tasarlayabilir. Bu yöntemlerden 

GA ve PSO global en iyi parametreleri bulmada oldukça hızlı 

davrandığından, kontrol sistemlerinde yaygın şekilde tercih 
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edilmektedirler.  
 

Bahsi geçen tüm algoritmalar ve bunların benzerleri, tüm 

problemlere üstün çözümler sağlamaz. Bu nedenle, yeni 

sezgisel optimizasyon algoritmalarının sürekli olarak 

araştırılması ve bilgisayarlı optimizasyon alanının 

zenginleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla, bu çalışmada, yeni bir 

meta sezgisel optimizasyon yöntemi olan LSA yöntemi 

kullanılarak, ters sarkaç sisteminin dengede kalabilmesi için 

en iyi PID parametreleri belirlenmiş ve sistem performansı 

değerlendirilmiştir.  LSA yöntemi sınırlı optimizasyon 

problemlerinin çözümü için geliştirilen bir yöntemdir [17]. 

Sezgisel yöntemler doğal olaylara bağlı çözüm yaptığından, bu 

yöntemde de, yıldırımın doğal oluşumu esas alınmakta ve 

hızla hareket eden bir parçacığın öncü lider yayılımı 
mekanizması etkili olmaktadır 

 

2. Ters Sarkaç Sistem Modeli  

Ters sarkaç sistemi temel olarak hareket eden M kütlesinde bir 

araba ve üzerinde l uzunluğunda ve m kütlesine sahip bir 

sarkaçtan oluşmaktadır (Şekil 1). Araba, hareket ettiği yönün 

ters yönünde sürtünme katsayısı b olan bir sürtünme 

kuvvetinin etkisi altındadır. Arabaya sadece x ekseninde 

kuvvet uygulanabilmektedir. Bu kuvvet F ile gösterilmekte 

olup denetim girişidir. Sarkacın ve arabanın hareketleri (x, y) 

düzlemi ile sınırlıdır. Sistem modelindeki x arabanın konumu 

ve ɵ sarkacın açısı olup kontrol edilen değişkenlerdir. Bu 

çalışmada arabanın konumu ihmal edilerek, sistem tek giriş tek 

çıkış olarak ele alınmış ve yalnızca sarkaç açısı ɵ ‘nın kontrolü 

üzerinde durulmuştur. Sistemin hareket denklemleri Lagrange 

dinamikleri kullanılarak elde edilmiştir. Sistem doğrusal 

olmadığından,     civarında doğrusallaştırılmıştır. Sistemin 

doğrusallaştırılmış matematiksel model denklemleri (1-4)’de 

gösterilmiştir [18, 19]. Denklem (3)’de arabanın konumunu 

veren doğrusallaştırılmış transfer fonksiyonu ve denklem 

(4)’de sarkacın dikey açısını veren doğrusallaştırılmış transfer 

fonksiyonu gösterilmiştir. Uygulama örneği olarak seçilen ters 

sarkaç sistemine ait değerler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Alışılmışın aksine bu çalışmada regülatör problemi olarak 

kabul edilen, denge durumundaki bir sarkaç sisteminin 

arabaya 1 Ns’lik ani darbe girişi uygulanması durumunda 

dengesini koruması ele alınmıştır. Ele alınan sistem için 

tasarım kriterleri ɵ’nın dikey konumdan 0.05 radyan 

sapmasına müsaade edilecek şekilde ve yerleşme zamanının 5 

saniyeyi geçmeyecek şekilde olması hedeflenmiştir (Tablo2).  

 
 

 

Şekil 1 : Ters sarkaç sistemi  
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Tablo 1: Ters sarkaç parametreleri [19] 

Parametre Terminoloji Değer 

M Arabanın kütlesi 0.5 kg 

m Ters sarkaç kütlesi 0.2 kg 

b Arabanın sürtünme katsayısı 0.1N/m/sn 

l Sarkacın merkezden olan boyu 0.3 m 

I Ters sarkacın momentumu 0.006kg.m^2 

F Arabaya uygulanan dış kuvvet N 

x Arabanın pozisyonu m 

ɵ Sarkacın dikey açısı (aşağı) Radyan 

g Yerçekimi ivmesi m/s^2 

tf Transfer fonksiyonu s 

Tablo 2: Ters sarkaç tasarım kriterleri 

Kriter Maksimum 

       Sarkacın dikey açısı (Mp) 0.05 radyan 

Yerleşme zamanı (ts) 5 saniye 

3. PID Kontrolörünün Tasarımı 

PID denetleyicilerin tasarım aşamasında ayarlanacak yalnızca 

birkaç parametreye sahip olması, birbirinden farklı süreçlerin 

kontrolünde iyi performans sunmaları ve çok farklı çalışma 

koşullarında sağlam bir şekilde çalışmaları gibi bazı 

özellikleri, onların süreç sanayinde kullanılmasını cazip hale 

getirmektedir [20].  Şekil 2’de bir PID kontrol yapısının blok 

diyagramı verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2 : PID kontrol şeması 

PID'nin matematiksel denklemleri genel olarak  (5-7) de 

verilmiştir. Burada r(t) giriş (referans) sinyali, u(t) kontrol 
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sinyali, e(t) hata sinyali ve y(t) sistemin çıkışıdır. Kp, Ki, Kd 

katsayıları ise sırası ile oransal, integral ve türevsel kat 
sayılarıdır.  

     
 de t

u t Kp*e t Ki* e t Kd*
dt

                    (5)

     e t r t y t                                    (6)                     

 ITAE t* e t *dt                                   (7) 

İstenen kontrol sistemini tasarlamak için, sistemde dört 

önemli karakteristik kullanılır. Bu dört karakteristik aşağıda 

kısaca tanımlanmıştır.  

 

 Yükselme zamanı(tr) : Ayar noktasını sağlamak için 

basamak yanıtının son değerinin %10 değerinden 

%90 değerine ulaşma zamanıdır.  

 Yerleşme zamanı(ts) :Ayar noktasını sağlamak için 

sistem cevabının   %5 bandına girdiği zaman 

dilimidir. 

 Aşım (Mp) :Ayar noktasından en fazla uzaklaştığı 

yer ile arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.  

 Performans indeksi: PID parametrelerinin 

optimizasyonu ve yaklaşık değerleri için bazı 

kriterler kullanılır. Bu değerler tasarımcı tarafından 

ayarlanabilir. 

 

En yaygın kullanılan integral hata kriterleridir. 

Optimizasyon işleminde maliyet fonksiyonu olarak integral 

zaman mutlak değer hata (ITAE) referans alınmış ve denklem 

(7)’de gösterilmiştir. PID parametrelerinin bir sistem 
üzerindeki etkileri genel olarak Tablo3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Parametrelerin sistem üzerindeki etkisi 

PID Yükselme 
zamanı (tr) 

Aşım  

(Mp ) 

Yerleşme 
zamanı (ts) 

Kalıcı hal 
hatası (s-s) 

Kp Azalır Artar  Az değişir  Azalır  

Ki Azalır Artar  Artar  Yok olur  

Kd Az değiştirir Azaltır  Azaltır  Az değiştirir 

 

3.1. Ters Sarkaç Parametrelerinin PID Tuner Denetimi ile 

Bulunması 

Kapalı çevrim sistemin PID tuner kullanılarak katsayılarının 

bulunduğu duruma ait blok diyagramı Şekil 3’te verilmiştir. 
Sarkaç açısının değişimi Şekil 4’de verilmiştir. 

 

Şekil 3 : Ters sarkaç kontrol diyagramı  

 

 

Şekil 4 : Ters sarkaç açısının PID Tuner ile darbe cevabı 

Şekil 4’de verilen grafiğin aşım, aşım zamanı ve yerleşme 
zamanı verileri Tablo 5’de verilmiştir. 

 

3.2. Yıldırım Arama Algoritması (LSA) Uygulaması 

Meta sezgisel yöntemlerden olan yıldırım arama algoritması 

(LSA), doğa olaylarından esinlenerek problemlere çözüm 

aramaktadır [17, 21].  LSA yöntemi,  adım liderinin ikili ağaç 

yapısının oluşumunda mermi olarak bilinen hızlı parçacıkların 

olaya dahil olmasını ve akarsu kavramını kullanan geleneksel 

bir adım lideri mekanizması yerine, çatal-noktalarda iki lider 

ucunun eşzamanlı oluşumunu ele alır. Yıldırım, yer ile bulut 

arasındaki elektrik iletimidir. Bu iletim sırasında büyük bir 

enerji ortaya çıkar. Fırtına bulutunun içinde hidrojen, nitrojen 

ve oksijen atomları bulunabilir. Fırtına bulutunun içindeki su 

moleküllerinin donması sırasında, bir su molekülü parçası 

beklenmedik bir şekilde donarak dışarı doğru sıkışır. Oksijen 

ve hidrojen atomları rastgele dağılırlar. Daha sonra parçacık 

fırtına bulutundan ayrılarak ilk iyonizasyon patikası veya 

kanal boyunca seyahat eder ve böylece öncü lider 

oluşturulmuş olur. Fırtına hücresinin altındaki her bir parçacık 

bir öncü lider ve kanal olarak varsayılır. Bu parçacıklar ilk 

popülasyon boyutunu temsil eder. LSA da bu ilk değerler 

rastgele olarak üretilirler ve bu öncü liderlerin seyahat akım 

enerjisi referans alınır. Parçacık hızı denklem (8)’de 
gösterilmiştir. 

iF

1
 

2 2

1
v 1 sp 22 mcv0

1
c




  



  
  
  
  
   
   

    

              (8) 

Buradaki v0: parçacığın ilk hızı, vP: parçacığın akım hızı, 

c: ışık hızı, Fİ: iyonizasyon oranı sabiti, m: parçacığın kütlesi 

ve s: seyahat patikasının boyunu vermektedir. Görüldüğü 

üzere, hız, parçacık kütlesi ve öncü lider pozisyonunun bir 

fonksiyonudur. Kütlenin değişimine göre parçacığın seyahat 

boyu değişmektedir. Böylece öncü liderin enerjisine göre 

algoritma kontrol edilmektedir. Diğer bir önemli özelliği, öncü 

liderin eş zamanlı ve simetrik olarak çatallaşmasıdır. 

Çatallaşma sırasında herhangi bir kanal oluştuğunda parçacık 

sayısı artar ve böylece popülasyon oluşturulur.  Algoritmada 

çatallaşma iki yolla meydana gelir. Simetrik kanal çekirdek 
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çarpışmasından dolayı oluşan birinci yol denklem (9)’ da 
sunulmuştur.  

a b p
i

p                                            (9)                             

Buradaki a ve b bir boyutlu denklemlerde bant sınırıdır.  

     : parçacığın simetriği ve    orijinal parçacıktır. Bu 

adaptasyonlar popülasyonun içinde kötü çözümleri 

iyileştirebilir. Eğer LSA da çatallaşma yoksa popülasyon 

boyutunu koruyarak çatallaşma noktasından kanallardan biri 

kaldırılır. Çatallaşmanın ikinci yolu, bir kanal başarısız lider 

denemesinden sonra çoğunun enerjisinin tekrar başka bir 

başarılı öncü lidere dağıtılarak ortaya çıkması durumudur. 

Kanal zamanı, başarısız liderlerin tekrar dağıtılabilir, izin 

verilebilir maksimum deneme zamanı olarak tanımlanabilir. 

Bu durumda öncü liderin popülasyon boyutu artmayacaktır. 

Öncü liderin hareketi üç adımda belirlenir: İlk olarak parçacık 

geçişinin hesaplanması, ikinci olarak en iyi öncü liderin 

hesaplanması ve son olarak en iyi liderin seçilmesi 

aşamalarıdır [17]. LSA algoritmasının akış şeması Şekil 5’de 
gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 5 : LSA’nın akış şeması [17]          

   

4. Benzetim Sonuçları 

Ters sarkaç sisteminin kontrolünde, denge durumundaki bir 

sarkaç sisteminin arabaya 1 Ns’lik ani darbe girişi 

uygulanması durumunda ɵ’nın dikey konumdan 0.05 radyan 

sapmasına müsaade edilecek şekilde ve yerleşme zamanının 5 

saniyeyi geçmeyecek şekilde olması hedeflenmiştir. En iyi 

PID parametrelerinin belirlenmesi için PID Tuner, GA, PSO 

ve LSA algoritmaları ile simulasyonlar gerçekleştirilmiştir.  

Optimizasyon işleminde performans indeksi ITAE’nin 

minimize edilmesi amaçlanmıştır. Bulunan PID 

parametrelerine bağlı olarak, aşım, aşım zamanı, yerleşme 

zamanı ve maliyet fonksiyonu hesaplanmıştır. İlgili örnek için 

PID kontrol sisteminde kullanılan PID Tuner, GA, PSO ve 

LSA algoritmalarına ait tasarım parametreleri Tablo 

4’deverilmiştir. Simülasyon sonuçları Şekil 4, Tablo 5 ve Şekil 
6’da gösterilmiştir 

Tablo 4: GA, PSO ve LSA algoritmalarının parametre ayarı 

Parametre  GA PSO LSA 

Popülasyon boyutu 20 20 20 

Max. iterasyon 5 5 5 

Kanal zamanı - - 10 

c1 ve c2 - 2 - 

Arama uzayı [0, 300] [0, 300] [0, 300] 

 

Tablo 5: PID kontrol sisteminin benzetim sonuçları 

Kontrol PID T. GA PSO LSA 

Kp 55.8144 260.8952 295.1277 286.0294 

Ki 1.8448 242.1152 239.4104 280.7082 

Kd 0.1017 148.2725 152.6486 174.1907 

Ts 1.6400 3.8000 3.9900 3.7700 

Mp (Ø) 0.0172 0.0066 0.0064 0.0056 

Tp 0.2460 0.0100 0.0100 0.0100 

ITAE - 7.05e-04 6.35e-04 6.30e-04 

 

 

Şekil 6 : Ters sarkaç açısının ani darbe cevabı 

 

Tablo 5’te PID parametrelerinin değerleri verilmektedir. Amaç 

denetim sisteminin performans ölçütleri olan Mp, tp, ts ve 

ITAE parametrelerini optimize edecek Kp, Ki ve Kd 

katsayılarını kestirmektir. Tablo 5’de verilen bilgiler bu açıdan 
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incelendiğinde PID denetim sistemi için en düşük ITAE hata 

fonksiyonunu LSA algoritması tarafından bulunduğu 

görülmektedir. PID Tuner ile  en hızlı sürede sistem dengeye 

gelirken, aşma miktarı sezgisel yöntemlere göre üç kat fazla 

olmaktadır (% 1.72). Aşım zamanı açısından meta sezgisel 

algoritmaların birbirlerine denk olduğu gözükmektedir (0.01 

sn). Özellikle Mp aşım miktarı açısından incelendiğinde, 

LSA’nın en düşük aşım miktarına (% 0.56) sahip olduğu 

görülmektedir.  İterasyon sayısı artırılarak da sistem 

çalıştırılmış fakat performans üzerinde olumlu bir etkisinin 
olmadığı gözlenmiştir.  

 

 

5. Sonuçlar 

Yapılan bu çalışmada, ters sarkaç denetim sisteminin 

optimizasyonunun belirlenen meta-sezgisel yöntemle başarılı 

bir şekilde gerçekleştirildiği görülmüştür. Kontrol sisteminin 

en önemli öğeleri olan PID denetim organlarının Kp, Ki ve Kd 

katsayıları belirlenen kriterlerde etkili bir şekilde optimize 

edilmiştir. Ters sarkaç sisteminin dengelenmesi probleminde 

yaygın kullanılan genetik algoritma ve parçacık sürü 

optimizasyon tekniklerinin yanı sıra modern ve etkili bir başka 

teknik olan yıldırım arama algoritmasının da başarılı şekilde 

uygulanabileceği görülmüştür. Sezgisel yöntemlerin ters 

sarkaç sisteminin kararlılığını gösteren Mp ve tp 

parametrelerinin iyileşmesinde deterministik yöntemden çok 

daha başarılı olduğu görülmüştür. Ayrıca modern meta-

sezgisel teknik olan LSA algoritması ise sezgisel teknikler 

arasında en başarılı optimizasyonu gerçekleştirmiştir. Sonuç 

olarak PID denetim organları ile kontrol edilen sistemleri 

meta-sezgisel arama tekniklerini kullanarak geleneksel 

yöntemlerden daha etkili bir şekilde tasarlamak mümkündür. 

Bu çalışma sonuçlarına dayanarak LSA algoritması farklı 

kontrol sistemleri için araştırmacılara önerilmektedir. Bu 

çalışmada kullanılan LSA algoritması ve diğer sezgisel 

yöntemler doğrusal olmayan model üzerinde de denenerek, 
sonuçlar gözlenebilir. 
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Özetçe 

Bu makalede, labirent problemini nedensel bir şekilde çözmek 

için Q öğrenme algoritmasına dayanan bir yaklaşım 

önerilmiştir. Referans labirentlerinin boyut indirgeme 

gerektirmeyen minimal yapıya sahip olduğu varsayılmaktadır. 

Çevrimiçi öğrenmeyi ve labirent problemini çözmek için bir Q 

öğrenme algoritması geliştirilmiştir. Diğer algoritmalarla 

karşılaştırıldığında, oldukça iyi bir performans iyileştirmesini 

sağladığı görülmektedir. Önerilen algoritmanın etkinliğini 

doğrulamak için benzetim yapılmıştır. En uygun çözüme 
yakınsama ve minimum hatanın elde edildiği gösterilmiştir. 

Abstract 

In this paper, a novel approach based on the Q-learning 

algorithm is proposed to solve the labyrinth problem in a causal 

manner. It is assumed that the reference mazes have minimal 

structure that does not require dimension-reduction. A Q-

learning algorithm is developed to solve online learning and 

maze problem. Comparison with other algorithms proves 

enormous performance improvement. A simulation example is 

used to verify the effectiveness of the proposed scheme. 

Convergence to the optimal solution is shown with minimum 
error. 

1. Giriş 

Yapay zekânın bir alt dalı olan makine öğrenmesi metotları 

günümüzde birçok uygulama alanına sahiptir. Makine 

öğrenmesi metotları, belirli sistemin üzerinde bulunan 

sensörlerden veya daha öncesinde kendisine verilen veri 

kaynaklarından analiz ederek yeni durumlar karşında en uygun 
kararı verebilme özelliği taşımaktadır [1-4]. 

Q-öğrenme yöntemi [5] model içermeyen (modelden bağımsız) 

takviyeli öğrenmenin bir biçimidir. Q-öğrenme yönteminde 

belirlenen ajanlar, alanların haritalarını oluşturmalarını 

gerektirmeden, eylemlerin sonuçlarını deneyimleyerek, 

Markovian alanlarında en iyi şekilde davranmayı öğrenebilme 

yeteneği sağlar [6]. Bu öğrenme algoritmaları yaygın olarak 

endüstriyel kontrol, zaman dizisi tahmini gibi uygulamalarda 

[7], robot futbol yarışması [8] gibi birçok farklı alanda da 

kullanılmaktadır. Ancak, keşfetme ve fayda elde etme arasında 

uygun dengeyi bulmak için Q-öğrenme, oldukça önemli bir 

seçenektir. Hareket seçme stratejisi için sadece durum-eylem 

çiftlerinin (SAP: state-action-pairs) mevcut değerleri temel 

alınıyorsa fayda gerçekleşir. Optimizasyon problemlerinin 

çoğunda, bu yöntem alt-optimal sonuçlara yol açacaktır. 

Aksine, keşfetmekle yola çıkarsak durum ve problem hakkında 

daha fazla bilgi ve deneyim sahibi oluruz. Öte yandan deneyim 

kazanmak, algoritmanın yanıt süresini oldukça uzatabilir ve 

performansını önemli ölçüde etkileyebilir [9]. Bu yüzden 

dinamik problemlerin kısa sürede çözümlerinde, Q-öğrenme 
algoritmalarını geliştirmek çok çalışılan ve zorlu bir konudur. 

Bu yayında, ikinci bölümde takviyeli Q-öğrenme algoritması ve 

çalışma yönteminden bahsedilmiş, üçüncü bölümde açık 

kaynak kullanılan labirent sisteminin problem tanımı ve 

çözümü sonucu elde edilen değerler anlatılmıştır. Son bölümde 
ise sonuçlar kısaca açıklanmıştır. 
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2. Takviyeli Q-Öğrenme Yöntemi 

Makine öğrenmesinin bir çeşidi olan takviyeli öğrenme 

(Reinforcement Learning), bulunduğu ortamı algılayan ve 

ortamında hareket yapan özerk bir ajanın, hedefine 

ulaşabilmesinde doğru kararlar almayı nasıl öğrenebileceğini 

gösterir [10]. Şekil-1’de makine öğrenmesi çeşitleri 

görülmektedir. 

Makine Öğrenmesi

Gözetimli
(Supervised)

Gözetimsiz
(Unsupervised)

Takviyeli
(Reinforcement)

Görev odaklı 
(Regresyon /

Sınıflandırma)

Veri odaklı 
(Kümeleme)

algoritma bir 
ortama tepki 

vermeyi öğrenir  

Şekil 1: Makine öğrenmesi çeşitleri 

Ajan, ortamda bir hareket yaptığı zaman, yeni durumun optimal 

olması için bir ödül veya ceza değeri ile takviye edilir. Ajan, 

amacına ulaşmak için gerçekleştirebileceği en iyi eylemi 

seçmeye çalışır. Ajanın amacı, en büyük toplam ödülü üreten 

hareketlerin sırasını öğrenmektir. 

Takviyeli öğrenme yöntemlerinde en çok kullanılan yöntem Q-

Öğrenme yöntemidir. Q-öğrenme akış şeması Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 

 

Labirent Ortamında 
Ajanın Hareketi

Durum 
Önişleme

Durum Azaltma
İlk Durumların 

Saptanması

Eylem Yürütme

Q-Değeri 
Güncelleme

CezalandırmaÖdüllendirme

 

Şekil 2: Q-Öğrenme Akış Şeması 

Yukarıda belirtilen akış şemasının yanı sıra Q-öğrenme 

temel formülü denklem (1)’de gösterilmiştir. 

𝑄𝑠𝑡,𝑎𝑡 = 𝑄𝑠𝑡,𝑎𝑡 + 𝑎 ∗ (𝑟𝑡 + 𝛾∗𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑠𝑡 + 1, 𝑎) − 𝑄𝑠𝑡,𝑎𝑡) 

Formülün detaylı açıklaması Şekil-3’te verilmiştir. 

𝑄𝑠𝑡 ,𝑎𝑡 = 𝑄𝑠𝑡 ,𝑎𝑡 + 𝑎∗(𝑟𝑡 + 𝛾∗𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑠𝑡 + 1, 𝑎) − 𝑄𝑠𝑡 ,𝑎𝑡) 

Yeni Değer

Öğrenme 

Oranı (Alpha)

Ödül

Azaltma 

Faktörü (Gama)

Gelecek Değer 

Tahmini

Mevcut Değer  

Şekil 3: Q-öğrenme formülünün açıklaması 

 

 

 

3. Problem Tanımı ve Çözümü 

Yol bulma sistemi Şekil 4’te gösterilen basit bir labirent 

dünyası üzerinde geçer. Bu harita 9x9 karelerden oluşmaktadır. 

Labirent üzerindeki sarı kare hedef noktasını, kırmızı ise 

başlangıç noktasını belirtir. Burada yollar için, yol ayrımı 
düğüm noktalarını yani karar alma noktalarını belirtir.  

 

Şekil 4: Kullanılan 9x9 labirent sistemi 

Amacımız başlangıç noktasından takviyeli öğrenme ile hedef 

noktasına varmasını sağlamaktır. Burada her bir ilerleme için 

Euclidean uzaklık yöntemi yerine Manhattan uzaklık yöntemi 

kullanılmıştır. Bu iki uzaklık yöntemi arasındaki fark Şekil 5’de 

gösterilmiştir. Euclidean uzaklık yöntemi x-y düzlem üzerinde 

çapraz bir yol izleyebilirken, Manhattan uzaklık yönteminde 

çapraz hareket olmaksızın x ve y noktaları üzerinde hareket 
eder. 

x

y

x

y

Manhattan Euclidean  

Şekil 5: Manhattan uzaklık ve Euclidean uzaklık yöntemi 

Yazılan Q-Learning algoritmasının, rastgele tarama yapan 

algoritma ile karşılaştırılması yapılmıştır. Karşılaştırma 

yapılması için seçilen labirent Mathworks Matlab Community 

topluluğundan [11] alınmıştır. 

Yukarıda belirtilen labirent yine Mathworks Matlab 

Community topluluğunda kullanılan rastgele labirent yürümesi 

ile takviyeli Q-öğrenme yürümesi karşılaştırması yapılmıştır. 

Topluluktan farklı olarak Q-öğrenme parametreleri yeniden 

düzenlenmiş bu sayede sistemdeki daha hızlı öğrenme süresi ve 
daha iyi ortalama sonuçları elde edilmiştir. 

Problem çözümüne ilk olarak rastgele labirent yürümesi ile 

başlanılmıştır. Bir çizgi boyunca klasik rastgele yürüyüş, 

sadece birim uzunluk hareketlerine izin verilen bir yolda bir 

parçacığın hareketi olarak görülebilir. Bu hareket neticesinde 

iki farklı ortalama sonucu ve grafik elde edilmiştir. Şekil 6’da 
adım çizimi görülmektedir. 
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Adım Grafiği

H
a

ta

İterasyon  

Şekil 6: Rastgele labirent yürümesi ile adımların grafiği. 

Şekil 6’daki grafiğe ek olarak hareket grafiği de 

oluşturulmuştur. Şekil 7’de ise rastgele yürüme sonucu hareket 

grafiği gösterilmiştir. 

H
at

a

İterasyon

Hareket Grafiği

 

Şekil 7: Rastgele labirent yürümesi ile hareketlerin grafiği. 

Rastgele labirent yürüme grafiklerinin yanı sıra aynı yöntem 

kullanılarak takviyeli Q-öğrenme labirent yürümesi ve grafiği 

Şekil 8’de gösterilmiştir. Burada kullanılan takviyeli Q-

öğrenme yöntemi Mathworks Matlab Community içindeki 

takviyeli Q-öğrenmeden farklı olarak yeniden düzenlenmiş ve 

katsayılar yeniden belirlenip deney gerçekleştirilmiştir. Tablo 
1’de belirlenen değerlerin listesi görülmektedir. 

Tablo 1: Belirlenen değerler. 

İterasyon 10 

Alpha 0.7 

Gama 0.3 

 

Tablo 1’de belirlenen Alpha ve Gama değerleri deneysel olarak 

belirlenmiş ve optimal katsayılar kullanılmıştır. 

H
at

a

İterasyon

Hareket Grafiği

 

Şekil 8: Takviyeli Q-Öğrenme labirent yürümesi ile 

hareketlerin grafiği. 

Yapılan labirent testi sonucunda elde edilen değerler Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Elde edilen deneyler sonucunda Takviyeli Q-

öğrenme ile labirent problemi hem daha kısa sürede hem de 
daha iyi bir ortalama sonucu sağlamıştır. 

Tablo 2: Belirlenen değerler. 

Rastgele Labirent 

Yürümesi 

Takviyeli Q-

Öğrenme Yürümesi 

Ortalama Hareket Karesel 

Hata 

Ortalama Karesel 

Hata 
3.7764e+03 102.62 

Ortalama Adım Karesel 

Hata 

 

781  

Süre Süre 
618.91sn 125.26sn 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada klasik bir labirent problemi için, rastgele labirent 

yürüme ile takviyeli Q-öğrenme yürümesi karşılaştırması 

yapılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda aynı iterasyon 

süresinde, ortalama değerleri ve işlem süresi sonuçları 

açısından, takviyeli Q-öğrenme yürümesinin daha iyi sonuçlar 

verdiği gözlemlenmiştir. Rastgele labirent yürüme sisteminin 

ise uzun bir işlem süresi ve yüksek ortalama adım-hareket 

karesel hatasına sahip olduğu görülmektedir. Yapılan tekrarlı 

testlerde yakınsama zamanları arasındaki oranın yaklaşık 5 

olduğu saptanmıştır. Bu da iterasyon sayısı az tutularak ve 

gerçek zamana yakın çözümlere yönelik performansı arttırarak 
başarılmıştır. 

 

Teşekkür 

Bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje 
Numarası: 41147. 

 

 

 

20

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, KayseriTOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



Kaynakça 

[1] Goldberg, D. E., & Holland, J. H. (1988). Genetic 

algorithms and machine learning. Machine learning, 3(2), 

95-99. 

[2] Kubat, M., Holte, R. C., & Matwin, S. (1998). Machine 

learning for the detection of oil spills in satellite radar 

images. Machine learning, 30(2-3), 195-215. 

[3] Bradley, Andrew P. "The use of the area under the ROC 

curve in the evaluation of machine learning algorithms." 

Pattern recognition 30.7 (1997): 1145-1159. 

[4] Snoek, J., Larochelle, H., & Adams, R. P. (2012). Practical 

bayesian optimization of machine learning algorithms. In 

Advances in neural information processing systems (pp. 

2951-2959). 

[5] Watkins, C. J., & Dayan, P. (1992). Q-learning. Machine 

learning, 8(3-4), 279-292. 

[6] Gambardella, L. M., & Dorigo, M. (1995). Ant-Q: A 

reinforcement learning approach to the traveling salesman 

problem. In Machine Learning Proceedings 1995 (pp. 252-

260). 

[7] L. Yang, J. R. Hong, and T. Y. Huang, “Combining the 

methods of temporal differences with neural network for 

real-time modeling and prediction of time series” (in 

Chinese), Chinese J. Comput., vol. 19, no. 9,pp. 695–700, 

1996. 

[8] M. Asada, E. Uchibe, and K. Hosoda, “Cooperative 

behavior acquisition for mobile robots in dynamically 

changing real worlds via vision-based reinforcement 

learning and development,” . Intell., vol. 110,pp. 275–292, 

1999. 

[9] R. S. Sutton and A. G. Barto, Reinforcement Learning: An 

Introduction.Cambridge, MA: MIT Press, 1998. 

[10] Kaelbling, L. P., Littman, M. L., & Moore, A. W. (1996). 

Reinforcement learning: A survey. Journal of artificial 

intelligence research, 4, 237-285. 

[11] “Doküman,”Reinforcement Q-Learning [Online]. Erişim: 

https://ch.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/63

407-reinforcement-learning--q-learning- [Erişim: 30-

Mart-2018].  

21

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, KayseriTOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



DA Motor Tahrikli Dört Serbestlik Dereceli Bir Robot Kolun  

2-DOF PID ile Kontrolü 

2-DOF PID Control of Four Degrees of Freedom Robotic Arm 

Driven by DC Motor 
 

Gamze Yüksel 1, Tevfik Yiğit2, Hakan Çelik3  

 
1,2,3Mekatronik Mühendisliği Bölümü  

Fırat Üniversitesi, Elazığ 
{gamzeyuksel23}@gmail.com 

{tyigit}@firat.edu.tr 

{hakancelik}@firat.edu.tr 

 

 

Özetçe 

Bu çalışmada, 2-DOF PID kontrolör ile dört serbestlik dereceli 

robot kolunun uç elemanının pozisyon kontrolü yapılmıştır. 

Robot kolun uç noktasının referans konumu ters kinematik 

denklemlere uygulanarak referans konum açıları belirlenmiş ve 
kapalı çevrim kontrol edilmiştir. Çalışmada robot kolunun her 

bir ekleminin hareketi için Doğru Akım (DA) motoru 

kullanılmıştır. Robot kolu Matlab/Simmechanics ortamında 

modellenmiştir. DA motorunun transfer fonksiyonu elde 
edilerek modele eklenmiştir. Robot kolu hem klasik PID 

kontrolör hem de 2-DOF PID kontrolör ile kontrol edilmiştir. 

Bu kontrolörlerin parametreleri Parçacık Sürü Optimizasyon 

(PSO) yöntemi ile optimize edilmiştir. Sonuçlar irdelendiğinde 
2-DOF PID kontrolör performansının klasik PID kontrolörün 

performansından daha iyi olduğu görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Robot kol, Kinematik denklemler, Konum 

kontrolü, PSO. 

Abstract 

In this study, the position of the end element of the robotic arm 

with four degrees of freedom is controlled by the 2-DOF PID 

controller. The reference position values of the end point of 

robotic arm are applied to the inverse kinematic equations, the 

reference position angles are determined and these angles are 
controlled in closed loop. Direct current (DC) motor is used for 

the movement of each joint of the robotic arm. The robotic arm 

is modeled in the Matlab / Simmechanics environment. Then 

the transfer function of the motor is obtained and added to this 
model. The robotic arm was controlled by both the classical PID 

controller and the 2-DOF PID controller. The parameters of 

these controller are optimized with the Particle Swarm 

Optimization (PSO) method. When the results are analyzed, it’s 
seen that 2-DOF PID controller performance is better than 

classical PID controller performance. 

Keywords: Robotic arm, Kinematics equations, Position 

control, PSO 

 

 

 

1.Giriş 

Robotlar, insan veya diğer canlıların işlevlerini yerine getiren, 

programlanabilen ve öğrenebilen gelişmiş makinalardır. 

Robotlar günümüzde sağlık, otomotiv, uzay ve havacılık, 

kaynak teknolojisi ve endüstriyel üretim hatları başta olmak 
üzere birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [1], [2] 

ve [3].  

Robotlar tehlikeli çalışma şartlarında insanların can güvenliğini 

sağlamak ve günlük yaşamı kolaylaştırmak için yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Robot teknolojisindeki gelişmelerle 

birlikte insanların çalışması açısından tehlike arz eden çalışma 

ortamlarında insan sağlığını korumak için ve endüstriyel üretim 

tesislerinde daha kısa sürede daha kaliteli üretim için robotlar 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [1], [2] ve [3]. 

Günümüzde insansı robotların yanında sadece insanın kol 

hareketlerini taklit eden robot kolu da robot teknolojisinde 

önemli bir kullanım alanına sahiptir. Robot kolu günümüzde 
cerrahi operasyonlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, otomotiv, 

uzay ve endüstriyel üretim hatları başta olmak üzere bir çok 

alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [1], [2] ve [3]. 

Robot kolun istenen amaca uygun olarak yüksek performansla 
çalışabilmesi için uygulanan kontrol yöntemi büyük önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalardan farklı 

olarak eklemleri DA motoru ile tahrik edilen dört serbestlik 

dereceli bir robot kolun 2-DOF PID kontrolör ile kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. 2-DOF PID kontrolör ile daha hassas bir 

konum kontrolü amaçlanmıştır. Ayrıca kontrolör parametreleri 

Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ile optimize edilerek 

kontrolör performansının arttırılması amaçlanmıştır. Elde 
edilen sonuçlardan, çalışmanın amacına uygun olarak robot 

kolun en az hata ile en kısa sürede referans konum pozisyonunu 

yakaladığı görülmüştür. 

2. Robot Kinematiği 

Bir robot kolun modellenmesi, tasarımı ve kontrol edilmesi için 

kinematik analiz büyük önem arz etmektedir. Kinematik analiz 
için genellikle D-H (Denavit-Hartenberg) yöntemi 

kullanılmaktadır [3]. 
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X

Z

Y

Z

XY

 

Şekil 1: Robot kolun yerel koordinat sistemi 

 

Bu çalışmada Şekil 1’de verilen robot kol kullanılmış ve bu 

robot kolun Denavit-Hartenberg yöntemine göre D-H tablosu 

Tablo 1’de verilmiştir. Robot kolun parametreleri Tablo 2’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1: Dört serbestlik dereceli robot kolun D-H tablosu 
 

Uzuv Өi αi di ai 

1 Ө1 −𝜋/2 L1 0 

2 Ө2 0 0 L2 

3 Ө3 0 0 L3 

4 Ө4 0 0 L4 

 

Tablo 2: Robot kolun parametreleri 
 

Uzuv 
Boyutlar 

(cm) 

Kütleler 

(kg) 

Kütlesel atalet 

momentleri(kg.m^2) 

L1 20 1 [1 0 0; 0 1 0; 0 0 0] *0.0033 

L2 10 0.5 [0 0 0; 0 1 0; 0 0 1] *0.00041667 

L3 10 0.5 [0 0 0; 0 1 0; 0 0 1] *0.00041667 

L4 10 0.5 [0 0 0; 0 1 0; 0 0 1] *0.00041667 

 

2.1. Düz Kinematik Analiz 

 
Düz kinematik hesaplama ile verilen eklem açıları 

doğrultusunda robot kolunun uç noktasının koordinatı 

bulunabilir. Eklemler arasındaki ilişkiler homojen dönüşüm 

matrisleri ile ifade edilebilir. Verilen parametrelere göre 
oluşturulan robot kola ait dönüşüm matrisleri Denklem 1, 2 ve 

3’te görülmektedir. Robot kolun hareketlerini ifade eden dönme 

ve öteleme matrisleri çarpılarak dönüşüm matrisi oluşturulur 

[3]. 
 

𝐴𝑖 = 𝑅𝑜𝑡(𝑧, 𝜃𝑖) ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠(0,0, 𝑑𝑖) ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑎𝑖 , 0,0) ∗ 𝑅𝑜𝑡(𝑥, 𝑎𝑖)         (1) 

 

𝐴𝑖 = [

cos 𝜃𝑖 −sin 𝜃𝑖 0 0
sin 𝜃𝑖 cos 𝜃𝑖 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

] . [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑑𝑖

0 0 0 1

] . 

          [

1 0 0 𝑎𝑖

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] . [

1 0 0 0
0 cos 𝑎𝑖 − sin 𝑎𝑖 0
0 sin 𝑎𝑖 cos 𝑎𝑖 0
0 0 0 1

]                                  (2) 

𝑇 = 𝐴1 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐴3 ∗ 𝐴44
0                    (3) 

 

2.2. Ters Kinematik Analiz 
 

Ters kinematik analiz düz kinematik analizin tam tersi bir 

mantığa sahiptir. Robot kolun referans uç noktasına (Px, Py, Pz) 

erişebilmesi için eklemlere uygulanması gereken açı değerleri 
ters kinematik analiz ile hesaplanır. 

 

Ters kinematik çözüm için üç denklem tanımlanabilmekte ve 

bu denklemler yardımıyla dört adet açı elde edilmeye 
çalışılmaktadır. Problemin matematiksel olarak çözülebilmesi 

için Denklem 9’da görüldüğü üzere açılar arasında bir kabul 

yapılmış ve bu sayede denklem çözümleri elde edilmiştir [4]. 

Ters kinematik analiz sonucunda θ1-4 açıları aşağıdaki gibi 
bulunabilir. 

 

𝜃1 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝑃𝑦  / 𝑃𝑥)                   (4) 

 

𝜃2 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( −𝑃𝑧 –𝐿4∗ 𝑆234– 𝐿3∗𝑆3∗𝐶2+𝐿1 )

(𝑃𝑥∗𝐶1+ 𝑃𝑦∗𝑆1 −𝐿4∗𝐶234+ 𝐿3∗𝑆2∗𝑆3 )
            (5) 

 

𝐾 = 𝑃𝑥 ∗ 𝐶1  + 𝑃𝑦 ∗ 𝑆1– 𝐿4 ∗ 𝐶234                  (6) 

 

𝐸 = −𝑃𝑧 – 𝐿4 ∗ 𝑆234 +  𝐿1                   (7) 
 

𝜃3 = 𝑐𝑜𝑠−1 (𝐾2+𝐸2−𝐿3
2−𝐿2

2)

2∗𝐿2∗𝐿3
                   (8) 

 

𝑄 =  𝜃2  + 𝜃3 + 𝜃4                   (9) 

 
 

3. Doğru Akım Motoru 
 

DA motor basit yapısı, düşük maliyeti ve kontrolünün kolay 

olması nedeniyle robotik sistemlerde yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır [5]. 

  

Bu çalışmada da robot kolun her bir eklemi DA motor ile tahrik 

edilmiştir. Robot kol RoboAnalyzer programı ile modellenmiş 
ve maksimum çalışma şartları için çalıştırılarak Şekil 2’de 

verilen tork değerleri elde edilmiştir. Bu tork değerlerine göre 

de DA motorun seçimi yapılmıştır.  

 

T
o
rk

 (
N

.m
)

Zaman (s)

1. Eklem 2. Eklem 3. Eklem 4. Eklem

 
Şekil 2: Robot kolun ihtiyacı olan tork değerleri 

 

 

Seçilen serbest uyartımlı DA motora ait parametreler Tablo 3’te 

verilmiştir.  
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Tablo 3: DA motor parametreleri 

 

Nominal Güç (Pn) 1,5 KW 

Nominal Kaynak Gerilimi (Va, Vf) 200 V 

Endüvi Sargısı Direnci (Ra) 0,3 Ω 

Endüvi Sargısı İndüktansı (La) 12 mH 

Atalet momenti (J) 0,1 kg.m2 

Sürtünme Katsayısı (B) 0,001 Nm.s 

Makine sabiti (Km) 0,633 (V/rad).s 

Tork (Te) 4,75 Nm 

 

Çalışmada kullanılan serbest uyartımlı DA motorun eşdeğer 

devresi Şekil 3’te verilmiştir. 

 

+

-V   a

Ea

Ra

R
f

Ia

+

Ra

L a

+

-V   f

L f

fI

a) b)
 

Şekil 3: Serbest uyartımlı DA motorun eşdeğer devresi  

a) Endüvi devresi b) Uyartım devresi 

 

Bu devreye göre motorun gerilim denklemleri; 

𝑉𝑎 = 𝐼𝑎𝑅𝑎 + 𝐿𝑎
𝑑𝐼𝑎

𝑑𝑡
+ 𝐸𝑎                 (10) 

𝑉𝑓 = 𝐼𝑓𝑅𝑓 + 𝐿𝑓
𝑑𝐼𝑓

𝑑𝑡
                  (11) 

 

olur. Burada 𝑉𝑎 endüvi gerilimi, 𝑉𝑓 uyarma devresi gerilimi, 

𝐼𝑎  endüvi akımı, 𝐼𝑓   uyartım akımı ve 𝐸𝑎  zıt emk gerilimidir. 

DA motorun zıt emk gerilimi; 

𝐸𝑎 = 𝑘𝜑𝜔                  (12) 

olarak verilir. Burada k makina sabiti, 𝜑 akı, ve 𝜔 açısal hız 

olup, akı değeri stator akımı If  ile doğru orantılıdır. 
 

𝜑 = 𝑘𝑓𝐼𝑓                   (13) 

 

Bu değer Denklem 12’de yerine yazılırsa; 

𝐸𝑎 = 𝑘𝑘𝑓𝐼𝑓𝜔                  (14) 

olarak elde edilir. Bu durumda DA motorunda indüklenen 

moment ise; 

𝑇𝑒 = 𝑘𝑘𝑓𝐼𝑓𝐼𝑎                  (15) 

olur. Hareket denklemi; 

𝑇𝑒 − 𝑇𝑦 = 𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝐵𝜔                  (16) 

 

olarak ifade edilir. Burada 𝑇𝑦  yük momentidir. Bu denklemler 

kullanılarak DA motorun transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi 
elde edilebilir. 

 

𝐼𝑎(𝑠) =
𝑉𝑎−𝐸𝑎

𝐿𝑎𝑠+𝑅𝑎
                  (17) 

 

𝜔(𝑠) =
𝑇𝑒−𝑇𝑦

𝐽𝑠+𝐵
                  (18) 

 

Şekil 3.b’de gösterilen alan akımı (If) sabit kabul edilerek 

𝐾𝑚 = 𝑘. 𝑘𝑓. 𝐼𝑓  değeri hem 𝑇𝑒 motor momenti hem de 𝐸𝑎 zıt 

emk denkleminde yerine yazılarak Şekil 4’te verilen blok 
diyagramı elde edilebilir. Blok diyagramda da görüldüğü gibi 

armatür akımı ayarlanarak DA motor kontrol edilmiştir. 

Km

Km

-
+Va +

-

Ty

Ea

Te ωIa

 
Şekil 4: DA motorunun blok şeması 

 

 

4. Dört Serbestlik Dereceli Robot Kolun  

Kapalı Çevrim Kontrolü  
 

Dört serbestlik dereceli robot kolun kapalı çevrim kontrolüne 

ait Matlab modeli Şekil 5’te verilmiştir. Bu modelde ters 

kinamatik analiz için oluşturulan ters kinematik bloğu ile 
referans konum açıları hesaplanarak bu açılar hem Klasik PID 

kontrolör hem de 2-DOF PID kontrolör ile kapalı çevrim olarak 

kontrol edilmiştir. DA motorunun endüvi akımı için transfer 

fonksiyonu oluşturulmuş ve bu transfer fonksiyonu kullanılarak 
DA motorunun basitleştirilmiş Matlab modeli elde edilmiştir. 

Bu basitleştirilmiş model ile robot kolun her bir eklemi tahrik 

edilmiştir. 

 

 
Şekil 5: Robot Kolun Kapalı Çevrim Kontrol Modeli 

 

4.1. Klasik PID ve 2-DOF PID Kontrolör Parametrelerinin 

PSO ile Optimizasyonu 

 

Matlab/SimMechanics ortamında modellenen robot kol 
literatürdeki çalışmalardan farklı olarak 2-DOF PID kontrolör 

ile kontrol edilmiştir. Denklem 19’de karakteristik denklemi 

verilen 2-DOF PID kontrolör klasik PID kontrolöre göre daha 
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iyi performansa sahiptir ve bozucu girişlerin etkilerini 

azaltmaktadır [6]. 

 

𝑢(𝑡) = 𝑃(𝑏. 𝑟 − 𝑦) + 𝐼
1

𝑠
(𝑟 − 𝑦) + 𝐷

𝑁

1+𝑁
1

𝑠

(𝑐. 𝑟 − 𝑦)           (19) 

 

Burada; 𝑢(𝑡) kontrol sinyali, 𝑃 oransal kazanç, 𝐼 integral 

kazancı, 𝐷 türev kazancı, 𝑏 oransal ağırlık katsayısı, 𝑟 referans 

giriş, 𝑦 sistem çıkışı, 𝑁 filtre katsayısı, 𝑐 integratör ağırlık 
katsayısıdır. 

 

PSO, sürü halinde hareket eden canlılardan esinlenilerek 

geliştirilmiş bir optimizasyon yöntemidir [7], [8]. PSO bireyler 
arasındaki sosyal bilgi paylaşımına dayanır ve arama işlemi 

iterasyon sayısına göre yapılır. PSO’da sürüde bulunan bireyler 

pozisyonlarını bir önceki pozisyondan yararlanarak en iyi 

pozisyona sahip olan bireye yaklaştırmaya çalışırlar [7], [8].  
 

Robot kolunun kapalı çevrim kontrolünde kullanılacak 2-DOF 

PID kontrolörün parametreleri Şekil 6’da akış diyagramı 

verilen PSO algoritması ile optimize edilerek kontrolör 
performansı iyileştirilmiştir. Optimizasyonda maliyet 

değerlerinin belirlenmesi için Denklem 20’de verilen zaman 

ağırlıklı mutlak hatanın integrali (ITAE) kullanılmıştır.  

 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑒(𝑡)|
∞

0
𝑑𝑡                 (20) 

 

Klasik PID kontrolör parametreleri de 2-DOF PID kontrolör 
parametreleri ile aynı şartlar altında PSO algoritması ile 

belirlenerek, robot kol aynı çalışma şartlarında klasik PID 

kontrolör ile kontrol edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 2-DOF 

PID kontrolör sonuçları ile karşılaştırılmıştır.  
 

BAŞLA

Bireylerin rastgele başlangıç 
konumlarını belirle

Bireylerin maliyet değerlerini 
hesapla

Herhangi bir 
maliyet değeri bir 

önceki en iyi 
değerden iyi mi?

En iyi değeri güncelle Güncelleme yapma

Bireylerin yeni hızlarını hesapla ve 
güncelle

Maksimum 
İterasyona ulaşıldı 

mı?

Ulaşılan en iyi değerleri kontrolöre ata

BİTİR

EVET HAYIR

EVET

HAYIR

 
 

Şekil 6: Parçacık Sürü Optimizasyonu akış diyagramı 

 
Tablo 4’te optimizasyon sonucu elde edilen kontrolör 

parametreleri görülebilir, ilgili parametreler iki kontrolör için 

de 30 iterasyon ve 100 adetlik popülasyon için elde edilmiştir. 

2-DOF PID kontrolör daha fazla parametreye sahip olması 
nedeniyle optimizasyonu daha zor olsa da klasik PID ile eşit 

iterasyon sayısında daha iyi hata değerlerine erişmektedir. Her 

iki kontrolörün de optimizasyonunda erişilen maliyet değerleri 

Şekil 7’de görülebilir. 

 

0 5 10 15 20 25 30

İterasyon Sayısı

6.46

6.48

6.5

6.52
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Klasik PID

2-DOF PID

 

Şekil 7: Klasik PID ve 2-DOF PID kontrolörlerin 

optimizasyon maliyet değerleri değişimi 

 
Tablo 4: Klasik ve 2-DOF PID kontrolör Parametreleri 

 

2-DOF PID Parametreleri Klasik PID Parametreleri 

Kp 0.3846675 Kp 0.0916762 

Ki 17.844440 Ki 0.4289289 

Kd 0.0032661 Kd 0.0017016 

b 0.0845729   

c 0.0003593   

N 219.77030   

 

4.2. Benzetim Sonuçları 

 
Şekil 5’te verilen Robot kolun kapalı çevrim kontrol modeli 

Px=17.7131;  Py=-17.7131;  Pz=6.4680 referans konumları ve 

Q=pi/36 için çalıştırılmış ve elde edilen konum değişimleri 

Şekil 7 ‘de verilmiştir. 
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Şekil 8: Klasik PID ve 2-DOF PID kontrolörlü sistemlerin 

konum-zaman cevapları 
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Şekil 8 incelendiğinde 2-DOF PID kontrolörün tüm 

parametreler dikkate alındığında genel performansının Klasik 

PID kontrolöre göre daha iyi olduğu görülmektedir. Tablo 5’te 

elde edilen sonuçlar daha ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Bu 
sonuçlar incelendiğinde 2-DOF PID kontrolörün robot kolunu 

daha iyi bir performansla kontrol ettiği görülmektedir.  

 

 
Tablo 5: Klasik ve 2-DOF PID kontrolörlerin performans 

karşılaştırması 

 

 Klasik PID Performans Değerleri 

 

Yükselme 
Zamanı 

Yerleşme 
Zamanı 

Aşma 
(%) 

Sürekli 

Durum 
Hatası 

Px 0.0343 0.1220 6.2548 0 

Py 0.0343 0.1016 2.6553 0 

Pz 0.0387 0.1240 5.6058 0 

 2-DOF PID Performans Değerleri 

 

Yükselme 

Zamanı 

Yerleşme 

Zamanı 

Aşma 

(%) 

Sürekli 

Durum 

Hatası 

Px 0.0199 0.0860 1.4584 0 

Py 0.0213 0.0367 0.5355 0 

Pz 0.0232 0.0386 1.1289 0 

 
Konum cevapları için yapılan karşılaştırma eklemlerin açı 

değerleri için de yapılabilir. Dört eklemin her biri için iki farklı 

kontrolörün cevapları Şekil 9’da görülebilir. 
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Şekil 9: Klasik PID ve 2-DOF PID kontrolörlü sistemlerin açı-

zaman cevapları 

5. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada eklemleri DA motoru ile tahrik edilen dört 

serbestlik dereceli robot kolun Matlab/Simulink modeli 

oluşturulmuş ve bu model literatürdeki çalışmalardan farklı 

olarak 2-DOF PID kontrolör ile kontrol edilmiştir. Robot kol 
klasik PID kontrolör ile de kontrol edilerek elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Hem 2-DOF PID kontrolör hem de klasik 

PID kontrolör parametreleri son zamanlarda mühendislik 

optimizasyon problemlerinde yaygın olarak kullanılan PSO 
yöntemi ile optimize edilerek kontrolörlerden elde edilen 

performans iyileştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde 2-DOF PID kontrolörün klasik PID kontrolöre 

göre daha iyi performansa sahip olduğu ve robot kolun istenen 
referans uç pozisyonuna daha az hata ile ulaştığı görülmüştür. 
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Roketsan A.Ş., Ankara
{aguclu}@roketsan.com.tr

2Makine Mühendisliği Bölümü
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Özetçe
Bu çalışma, Apprentice E-flite sabit kanatlı bir hava ara-

cında yapısal değişiklikler yapılarak elde edilecek hibrit insan-
sız hava aracının modellenmesi ve yükseklik-yönelim dinamik-
lerinin çoklu doğrusal aktif bozucu denetimci yapısı ile deneti-
mini içermektedir. Sabit kanatlı hava aracında yapılacak yapı-
sal değişikliklerin ardından elde edilecek hibrit hava aracı di-
key iniş kalkış ve havada asılı kalma kabiliyetlerine sahip ol-
maktadır. Döner kanatlar, hibrit insansız hava aracına dışarıdan
gelen bozucu etkileri savurmak amacıyla da kullanılmaktadır.
Çalışma kapsamında belirlenen senaryoda, hibrit insansız hava
aracı eğik bir düzlemden havalanarak havada asılı kalmaktadır.
Hibrit insansız hava aracının yükseklik-yönelim dinamiklerinin
tek bir yapı ile denetimi ve dışarıdan gelen bozucu etkilerin sav-
rulması amacıyla çok girdili çok çıktılı doğrusal aktif bozucu
savurucu denetimci tasarlanıp sistem modeline uygulanmakta,
sistem dinamikleri kontrol edilmekte ve bozucu etkiler savrul-
maktadır.

Abstract
This study includes the modeling of a hybrid unmanned

aerial vehicle to be obtained by making structural changes in
an Apprentice E-flite fixed-wing aircraft and control of altitude
and attitude states by the structure of multi-input-multi-output
linear active disturbance rejection controller (MIMO LADRC).

Following structural changes to be made with the fixed-wing
aircraft, the hybrid air vehicle also has the capability of verti-
cal take-off, landing, and hovering. In addition, rotary wings are
used to dampen harmful interferences and disturbances from the
outside to the hybrid unmanned aerial vehicle. In the scenario
defined in the study, the hybrid unmanned air vehicle is suspen-
ded from an inclined plane and hovers in the air. It also rejects
the disruptive effects from the outside during the time it hovers
in the air. In order to control the altitude and attitude dynamics
of the hybrid unmanned aerial vehicle and dampen the external
harmful effects, a multi-input-multi-output linear active distur-
bance rejection controller is designed and applied to the system
model, system dynamics are controlled and the disturbance ef-
fects are rejected.

1. Giriş

İnsansız hava araçları günümüzde askeri ve sivil uygulamalarda
kullanılmaktadır. Hava araçları, uygulama alanlarından ötürü
kullanım amaçlarına yönelik özelliklere sahiptir. Günümüzde
popüler olan haritalama, paket taşıma gibi uygulamalarda dö-
ner kanatlı hava araçları tercih edilirken [1, 2] daha uzun men-
zile ve irtifaya ihtiyaç duyulan gözlem ya da metroloji çalış-
malarında sabit kanatlı hava araçları tercih edilmektedir [3, 4].
Sabit ve döner kanatlı hava araçlarının birbirlerine göre avantaj-
ları ve dezavantajları vardır[5]. Gerçekleştirilecek uygulamaya
yönelik olmayan bir kanat yapısına sahip hava aracı seçimi, uy-
gulamanın gerçekleştirilmesini zorlaştırabilir hatta istenmeyen
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kazalara yol açabilir. Bu nedenle, hava araçlarının yapılarına
yönelik avantajlarınının ve dezavantajlarının bilinmesi gerek-
mektedir. Sabit kanatlı hava araçları, döner kanatlı hava araç-
larına kıyasla daha az güç tüketimi ile daha uzun süre havada
kalabilir, menzilleri daha uzundur ve daha basit elektromeka-
nik bir yapıya sahiptirler. Diğer taraftan, havada kalabilmek
için sürekli hareket halinde olmaları gerekmekte ve iniş-kalkış
için piste ihtiyaç duymaktadırlar. Döner kanatlı hava araçları
ise havada asılı kalabilmekte ve iniş-kalkış için herhangi bir
piste ihtiyaç duymamaktadırlar. Buna karşın havada kalış süre-
leri ve menzilleri sabit kanatlı hava araçlarına göre daha kısa ve
elektromekanik yapıları daha karmaşıktır [6, 7]. Çalışma kap-
samında, sabit kanatlı hava aracına yapısal değişiklikler yapıla-
rak döner kanatlı hava aracı özelliği de eklenmektedir. Böylece,
elde edilen hibrit hava aracı, sabit ve döner kanatlı hava araçla-
rının avantajlarına sahip olacaktır. Hibrit hava aracı, döner ka-
natlı bir hava aracı gibi herhangi bir iniş-kalkış pistine ihtiyaç
duymadan iniş-kalkış yapabilecek, sabit kanatlı bir hava aracı
gibi seviye uçuşu gerçekleştirebilecektir. Söz konusu avantaj-
lara karşın, yapılan yapısal değişikliklerden ötürü, döner ka-
natlı uçuş modunda daha fazla ağırlık ve seviye uçuş modunda
daha fazla sürüklenme kuvveti gibi dezavantajlara sahip olacak-
tır. Farklı amaçlarla tasarlanan insansız hava araçları oransal-
integral-türevsel, doğrusal kuadratik düzenleyici tip denetimci-
ler ile kontrol edilebilmektedir[8, 9, 10, 11, 12]. Çalışma kapsa-
mında hava aracı Matlab-Simulink® ortamında modellenmek-
tedir. Hibrit hava aracının yükseklik-yönelim dinamiklerinin de-
netimi ve sisteme dışarıdan gelecek bozucu etkilere karşı koya-
bilmek amacıyla çok girdili çok çıktılı doğrusal aktif bozucu
savurucu (MIMO LADRC) tip denetimci algoritması geliştiril-
mekte ve sistem modeline uygulanmaktadır. Döner kanatlı hava
aracının yönelim dinamiklerinin denetimi, her durum için farklı
tek girdili tek çıktılı doğrusal aktif bozucu savurucu denetimci
tasarımı ile sağlanabilmektedir [13, 14]. Bu çalışmada, döner
kanatlı hava aracı durum dinamikleri çok girdili çok çıktılı doğ-
rusal aktif bozucu savurucu denetimci yapısı ile sağlanmıştır.
Senaryo kapsamında, hibrit hava aracı eğimli bir yüzeyden kal-
karak durum referans değerlerini takip etmekte ve dışarıdan ge-
len bozucu etkilerin savurulması amaçlanmıştır. Önerilen ve ta-
sarlanan çok girdili çok çıktılı doğrusal aktif bozucu savurucu
denetimci yapısı ile hibrit hava aracının yükseklik-yönelim di-
namiklerinin denetimi sağlanmakta ve sisteme dışarıdan etkiyen
bozucu etkiler savrulmaktadır.

2. Sistem Tasarımı
Çalışma kapsamında E-Flite Apprentice model sabit kanatlı bir
hava aracında yapısal değişiklikler yapılacaktır. Planlanan ya-
pısal değişiklik kapsamında, ana kanat altından, uçak gövde-
sine paralel iki adet çubuk sabitlenecek ve döner kanat motor-
ları çubuklara monte edilecektir. Hibrit hava aracının katı mo-
deli, gövde eksen takımı, Euler açıları ve açısal hızları Şekil
1’de gösterilmektedir. Hibrit hava aracında, sabit kanat ve döner
kanatlı yapıya yönelik kontrol yüzeyleri mevcuttur. Hibrit hava
aracında bulunan fırçasız motor-pervane çiftleri, Şekil 2’de 1-5
numara ile gösterilmektedir. 1-4 numara ile belirtilen döner ka-
natlar, hibrit hava aracının iniş-kalkışta ihtiyacı olan kaldırma
kuvvetini üretmek ve yuvarlanma-yunuslama-sapma gibi dina-
miklerin denetimi için gerekli olan aerodinamik momentlerin

Şekil 1: Hibrit hava aracı tasarımı.

Şekil 2: Hibrit hava aracı kontrol yüzeyleri.

üretimi amacıyla kullanılmaktadır. Dikey uçuş, seviye uçuş ya
da havada asılı halde iken hibrit hava aracına etkiyen bozucu
etkileri savurmak için de 1-4 numaralı döner kanatlar kullanı-
lacaktır. 5 numaralı motor pervane çifti ise gövde ekseninde +x
yönünde itki kuvveti üretmek için kullanılmaktadır. Hibrit hava
aracında kontrol yüzeylerini hareket ettirmek için 6-8 numara
ile gösterilen servo motorlar kullanılmaktadır. Seviye uçuş mo-
dunda, hibrit hava aracının yükseklik ve yönelim dinamiklerinin
denetimi için ise 6-8 numaralı servo motorlar ile hareket etti-
rilen kanatçıklar, yükseliş dümeni ve sapma dümeni kullanıl-
maktadır. Hibrit hava aracında bulunan fırçasız motorların itki
vektör doğrultusu değiştirilmemektedir. E-Flite Apprentice mo-
del sabit kanatlı hava aracının faydalı yük limitini öğrenebil-
mek amacıyla, farklı faydalı yüklerde test uçuşları gerçekleş-
tirilmiştir. Testler sonucunda, sabit kanatlı hava aracının 1200
gram faydalı yük kapasitesinin olduğu gözlemlenmiştir. Döner
kanatlarda kullanılacak fırçasız motor pervane çiftleri, batarya,
sabitleyici parçalar gibi bileşenler faydalı yük kapasitesi dahi-
linde belirlenmiş ve tedarik süreci başlatılmıştır.
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3. Sistem Modelleme
Hibrit hava aracının modellenmesi kapsamında 12 durum de-
ğişkenine ilişkin hareket denklemleri MATLAB-Simulink orta-
mında yazılmıştır. Durum değişkenleri Denklem 1’de verilekte-
dir.

ẋ =
[
V α β p q r φ θ ψ x y h

]′
(1)

(1) denkleminde belirtilen V ,α,β hız, hücum açısı, yana kayma
açısı, p,q,r yuvarlanma, yunuslama ve sapma eksenlerindeki
açısal hızlar, φ,θ,ψ Euler açıları, x,y,h konum ve yükseklik du-
rumlarıdır. V ,α,β durumlarına ilişkin hareket bağıntıları (2-4)
denklemlerinde verilmektedir.

V̇ = [−D cosβ + Y sinβ +XT cosα cosβ

YT sinβ + ZT sinα cosβ − cos θ sinφ sinβ

− cos θ cosφ sinα cosβ)]/m (2)

α̇ = [−L+ ZT cosα−XT sinα+mg(cos θ cosφ cosα

+ sin θ sinα)]/(V m cosβ)

+ q − tanβ(p cosα+ r sinα) (3)

β̇ = [D sinβ + Y cosβ −XT cosα sinβ + YT cosβ

− ZT sinα sinβ +mg(sin θ cosα sinβ

+ cos θ sinφ cosβ − cos θ cosφ sinα sinβ)]/(V m)

+ p sinα− r cosα (4)

(2-4) denklemlerinde XT ,YT ,ZT gövde eksenlerindeki kuvvet-
ler,D sürüklenme kuvveti, g yerçekimi ivmesi,L kaldırma kuv-
veti, m sistem kütlesi, V sistem hızı, Y yanal kuvvettir. Açısal
ivme bağıntıları (5-7) denklemlerinde verilmektedir.

ṗ = [LI1 +MI2 +NI3 − p2(IxzI2 − IxyI3)

+ pq(IxzI1 − IyzI2 −DzI3) + q2(IyzI1 − IxyI3)

− pr(IxzI1 +DyI2 − IyzI3)− r2(IyzI1 − IxzI2)

− qr(DxI1 − IxyI2 + IxzI3)]/det(I) (5)

q̇ = [LI2 +MI4 +NI3 − p2(IxzI4 − IxyI5)

+ pq(IxzI2 − IyzI4 −DzI5) + q2(IyzI2 − IxyI5)

− pr(IxyI2 +DyI4 − IyzI5)− r2(IyzI2 − IxzI4)

− qr(DxI2 − IxyI4 + IxzI5)]/det(I) (6)

ṙ = [LI3 +MI5 +NI6 − p2(IxzI5 − IxyI6)

+ pq(IxzI3 − IyzI5 −DzI6) + q2(IyzI3 − IxyI6)

− pr(IxyI3 +DyI5 − IyzI6)− r2(IyzI3 − IxzI5)

− qr(DxI3 − IxyI5 + IxzI6)]/det(I) (7)

(5-7) denklemlerinde L,M ,N gövde eksen takımındaki aero-
dinamik momentlerdir. I , I1, I2, I3, I4, I5, I6, Dx, Dy ,Dz
parametreleri (8) denkleminde verilmektedir.

I =

Ixx Ixy Ixz
Ixy Iyy Iyz
Ixz Iyx Izz


I1 = IyIz − I2yz I2 = IxyIz + IyzIxz

I3 = IxyIyz + IyIxz I4 = IxIz − I2xz

I5 = IxIyz + IxyIxz I6 = IxIy − I2xy

Dx = Ix − Iy Dy = Ix − Iy Dz = Iy − Ix

(8)

Hava aracının açısal pozisyon türevleri (9-11) denklemlerinde,
konum bilgileri (12-14) denklemlerinde belirtilen bağıntılar ile
hesaplanmaktadır.

φ̇ = p+ q sinφ tan θ + r cosφ tan θ (9)

θ̇ = q cosφ− r sinφ (10)

ψ̇ = q sinφ sec θ + r cosφ sec θ (11)

ẋ = V [cosβ cosα cos θ cosψ

+ sinβ(sinφ sin θ cosψ − cosφ sinψ)

+ cosβ sinα(cosφ sin θ cosψ + sin θ sinψ)] (12)

ẏ = V [cosβ cosα cos θ + sinβ(sin θ sinψ

+ cosβ sinα(cosφ sin θ sinψ + sinφ cosψ)] (13)

ḣ = V (cosβ cosα sin θ − sinβ sinφ cos θ

− cosβ sinα cosφ cos θ) (14)

4. Denetimci Tasarımı
Hibrit hava aracının durum değişkenlerinin denetimi için çok
girdili çok çıktılı doğrusal aktif bozucu savurucu denetimci
(MIMO LADRC) yapısı tasarlanmıştır. Tek girdili tek çıktılı
doğrusal aktif bozucu savurucu denetimci (SISO LADRC) ya-
pısı, doğrusal takip türevleyici (linear tracking differentiator -
LTD) , doğrusal genişletilmiş durum gözlemleyicisi (linear ex-
tended state observer - LESO) ve oransal-türevsel (PD) tip de-
netimci yapılarından oluşmaktadır. Tek girdili tek çıktılı doğru-
sal aktif bozucu savurucu denetimci blok diyagramı Şekil 3’te
gösterilmektedir. Doğrusal takip türevleyici, sisteme gönderi-
len referans girdi sinyalini türevleyerek oluşan takip hatasının
sistem üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır.
Doğrusal takip türevleyici girdisi referans sinyal, türevlenmiş
olarak çıkmakta ve takip sinyali olarak adlandırılmaktadır. Sis-
temin modellenemeyen dinamik karakteristiğini ve bozucu et-
kilerini kestirmek için doğrusal genişletilmiş durum gözlemcisi
kullanılmaktadır.

Şekil 3: SISO LADRC yapısı.

4.1. Doğrusal aktif bozucu savurucu denetimci (SISO
LADRC) matematiksel algoritması

4.1.1. Doğrusal takip türevleyici (SISO-LTD)

Doğrusal takip türevleyici, sistem girdi referans sinyalinin for-
munun değiştirilmesi için kullanılmaktadır. Doğrusal takip tü-
revleyici denklemlerinin matris ortamında yazımı (15) denkle-
minde verilmektedir.[

v̇1
v̇2

]
=

[
0 1

−k1 −k2

] [
v1
v2

]
+

[
0

k1

]
v0 (15)
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(15) denkleminde v0 referans sinyal, v1 takip sinyali, v2 ise tü-
rev sinyalidir. k1 ve k2 doğrusal takip türevleyici yapının ayar-
lanabilen parametreleridir. k1 ve k2 parametreleri, hız faktörü r
ile ayarlanabilmektedir. (16) denkleminde, k1 ve k2 parametre-
leri ile hız faktörü r parametresi arasındaki bağıntı verilmekte-
dir.

k1 = r2

k2 = 2r
(16)

4.1.2. Doğrusal genişletilmiş durum gözlemleyicisi (SISO-
LESO)

Doğrusal genişletilmiş durum gözlemleyicisi bozucu etkiler ile
durum değişken parametrelerinin kestirimi için kullanılmakta-
dır. Doğrusal genişletilmiş durum gözlemleyicisinin matris or-
tamında yazımı (17) denkleminde verilmektedir.ż1ż2

ż3

 =

−β1 1 0

−β2 0 1

−β3 0 0

z1z2
z3

+

β1β2
β3

 y +
 0

b0
0

u (17)

(17) denkleminde, z1, z2, z3 sırasıyla y, ẏ ve bozucu etkiler f(.)
kestirimidir. b0 girdi kazanç değeri, β1, β2 ve β3 ise doğrusal
genişletilmiş durum gözlemleyicisi kazanç değerleridir. Bu ka-
zanç değerleri (18) denkleminde belirtildiği gibi hesaplanmak-
tadır.

β1 = 3w0

β2 = 3w2
0

β3 = w3
0

(18)

(18) denkleminde belirtilen w0, gözlemci bant genişliğidir.
Gözlemci bant genişliği parametresinin değişimi ile y, ẏ ve f(.)
parametrelerinin kestirim performansı değişmektedir.

4.1.3. Bozucu etkilerin savrulması (SISO-DR)

Bozucu etkilerin doğrusal genişletilmiş durum gözlemleyicide
kestirilmesinin ardından bozucu etkilerin savrulması için aktif
savurucu yapısı kullanılmaktadır. Bozucu etkilerin savrulması
için kullanılan yapı (19) denkleminde gösterilmektedir.

u =
u0 − z3
b0

(19)

(19) denkleminde belirtilen u0 oransal-türevsel tip denetimci
çıktısı, u ise bozucu etkilerin savrulmasının ardından sistem
modeline gönderilen girdi sinyalidir.

4.1.4. Oransal-türevsel tip denetimci (SISO-PD)

Referans sinyal ile doğrusal takip türevleyici arasındaki sin-
yal farkını minimize etmek ve sıfır noktası olmayan ikinci de-
rece kapalı döngü bir geçiş fonksiyonu elde etmek için oransal-
türevsel tip denetimci yapısı (20) denklemindeki gibi yazılmak-
tadır.

u0 = kp(v1 − z1)− kdz2 (20)

(20) denkleminde belirtilen v1 referans sinyal, kp ve kd ise
oransal-türevsel tip denetimci kazanç parametreleridir. kp ve kd
parametreleri (21) denkleminde gösterildiği gibi hesaplanmak-
tadır.

kp = w2
c

kd = 2wc
(21)

(21) denkleminde belirtilen wc, denetimci bant genişliği para-
metresidir. Oransal-türevsel denetimci kazanç değerleri tek pa-
rametre (wc) ile hesaplanabilmektedir.

4.2. Çok girdili çok çıktılı doğrusal aktif bozucu savurucu
denetimci (MIMO LADRC)

Hibrit hava aracının yükseklik, yuvarlanma, yunuslama ve
sapma durumları olmak üzere 4 durum denetimini sağlamak
amacıyla çok girdili çok çıktılı doğrusal aktif bozucu savurucu
tip denetimci (MIMO LADRC) yapısı geliştirilmektedir. Çok
girdili çok çıktılı doğrusal aktif bozucu savurucu tip denetimci
yapısı blok diyagramı Şekil 4’te verilmektedir.

Şekil 4: MIMO LADRC yapısı.

4.2.1. Doğrusal takip türevleyici (MIMO-LTD)

Başlık 4.1.1’de belirtilen doğrusal takip türevleyici yapısını
çoklu durum değişkenli bir sisteme uygulamak için (22) denk-
leminde belirtilen bir matris yapısı kullanılmaktadır.

v̇8×1 = A8×8v8×1 +B8×4u4×1 (22)

(22) denkleminde belirtilen A8×8 matrisini (23) denkleminde
belirtildiği gibi yazmak mümkündür.

A8×8 =


Ah2×2

Aφ2×2

Aθ2×2

Aψ2×2


8×8

(23)

(23) denkleminde belirtilenA8×8 matrisindeki alt matrisler (24)
denkleminde verilmektedir.

Ah =

[
0 1

−r2h −2rh

]
Aφ =

[
0 1

−r2φ −2rφ

]
Aθ =

[
0 1

−r2θ −2rθ

]
Aψ =

[
0 1

−r2ψ −2rψ

] (24)

(22) denkleminde belirtilen v,B, umatrisleri (25) denkleminde
verilmektedir.

v =



vhtrk
vhdiff
vφtrk
vφdiff
vθtrk
vθdiff
vψtrk
vψdiff


B =



0 0 0 0

r2h 0 0 0

0 0 0 0

0 r2φ 0 0

0 0 0 0

0 0 r2θ 0

0 0 0 0

0 0 0 r2ψ


u =


href
φref
θref
ψref



(25)
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(25) denkleminde belirtilen rh, rφ, rθ , rψ , href , φref , θref ,
ψref parametreleri sırasıyla yükseklik, yuvarlanma, yunuslama
ve sapma eksenlerinde doğrusal takip türevleyici kazançları ve
durum referans değerleridir.

4.2.2. Doğrusal genişletilmiş durum gözlemleyicisi (MIMO-
LESO)

Başlık 4.1.2’deki (17) denklemi, 4 durumlu çok girdili çok çık-
tılı yapı için yazıldığında, (26) denklemi elde edilmektedir.

ż12×1 = A12×12z12×1 + β12×4y4×1 + b12×4u4×1 (26)

(26) denklemindeki z ve ż matrisleri durum çıktıları, durum
çıktıları türevleri ve bozucu etkileri içermektedir. A matrisi, 4
duruma ait 3x3 boyutunda matrislerin köşegenel birleşiminden
oluşmaktadır. A ve β matrislerinde yükseklik, yuvarlanma, yu-
nuslama ve sapma durumlarındaki gözlemci kazanç değerleri
bulunmaktadır. b matrisi her bir durum için bozucu etki savu-
rucu kazanç değerlerinden oluşmaktadır. u matrisi ise durum
girdilerinin içerildiği girdi matrisidir. (26) denkleminde belirti-
lenA12×12 matrisini, (27) denkleminde belirtildiği gibi yazmak
mümkündür.

A12×12 =


Ah3×3

Aφ3×3

Aθ3×3

Aψ3×3


12×12

(27)

(27) denkleminde bulunan Ah, Aφ, Aθ ve Aψ matrisleri, (28)
denkleminde verilmektedir.

Ah =

−β1h 1 0

−β2h 0 1

−β3h 0 0

Aφ =

−β1φ 1 0

−β2φ 0 1

−β3φ 0 0


Aθ =

−β1θ 1 0

−β2θ 0 1

−β3θ 0 0

Aψ =

−β1ψ 1 0

−β2ψ 0 1

−β3ψ 0 0


(28)

(28) denklemindeki β parametreleri, (18) denkleminde hesap-
landığı şekilde her durum için ayrı belirlenen gözlemci bant ge-
nişliği parametreleri (woh , woφ , woθ , woψ ) ile hesaplanmak-
tadır. z matrisi her bir durum için durum çıktısı, durum çıktısı
türevi ve bozucu etkileri göstermektedir.

z =



z1h
z2h
z3h
z1φ
z2φ
z3φ
z1θ
z2θ
z3θ
z1ψ
z2ψ
z3ψ



y =


yh
yφ
yθ
yψ

u =


uh
uφ
uθ
uψ

 (29)

β =



β1h 0 0 0

β2h 0 0 0

β3h 0 0 0

0 β1φ 0 0

0 β2φ 0 0

0 β3φ 0 0

0 0 β1θ 0

0 0 β2θ 0

0 0 β3θ 0

0 0 0 β1ψ
0 0 0 β2ψ
0 0 0 β3ψ



b =



0 0 0 0

bh 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 bφ 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 bθ 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 bψ
0 0 0 0


(30)

(29) denkleminde z matrisinde belirtilen z1, z2 ve z3 paramet-
releri, yükseklik (h), yuvarlanma (φ), yunuslama (θ) ve sapma
(ψ) durumları için sırasıyla çıktı, çıktı türevi ve kestirilen bo-
zucu etkilerdir. y matrisi sistem modelinden elde edilen durum
çıktıları, u matrisi ise çok girdili çok çıktılı doğrusal genişle-
tilmiş durum gözlemleyici çıktılarıdır. (30) denkleminde β ve
b matrisleri gözlemci ve girdi kazanç değerlerini ifade etmekte-
dir. β matrisinde belirtilen gözlemci değerleri (31) denkleminde
belirtildiği gibi elde edilmektedir.

β1h = 3w0h β1φ = 3w0φ β1θ = 3w0θ β1ψ = 3w0ψ

β2h = 3w2
0h β2φ = 3w2

0φ β2θ = 3w2
0θ β2ψ = 3w2

0ψ

β3h = w3
0h β3φ = w3

0φ β3θ = w3
0θ β3ψ = w3

0ψ

(31)
(31) denkleminde belirtilen w0 parametreleri, durum değişken-
lerine ait gözlemci bant genişlikleridir. Her durum için gözlemci
bant genişliği parametresi ayarlanarak gözlemci kazanç değer-
leri hesaplanabilmektedir.

4.2.3. Bozucu etkilerin savrulması (MIMO-DR)

Çok girdili çok çıktılı bozucu etkilerin savrulması amacıyla
(19) denklemine benzer olarak (32) denkleminde belirtilen yapı
oluşturulmaktadır.


uh
uφ
uθ
uψ

 =


u0h − z3h
u0φ − z3φ
u0θ − z3θ
u0ψ − z3ψ



1/b0h
1/b0φ
1/b0θ
1/b0ψ

 (32)

(32) denkleminde bulunan u0h , u0φ , u0θ ve u0ψ parametreleri,
çok girdili çok çıktılı oransal-türevsel tip denetimci çıktıları, uh,
uφ, uθ ve uψ parametreleri, bozucu etkilerin savrulup sistem
modeline gönderilen girdi sinyalleridir.

4.2.4. Oransal-türevsel tip denetimci (MIMO-PD)

Başlık 4.1.4’te belirtilen (20) denklemi, çok girdili çok çıktılı
yapı için (33) denklemindeki gibi yazılabilmektedir.

u0h = kph(vhtrk − z1h)− kdhz2h
u0φ = kpφ(vφtrk − z1φ)− kdφz2φ
u0θ = kpθ (vθtrk − z1θ )− kdθz2θ
u0ψ = kpψ (vψtrk − z1ψ )− kdψz2ψ

(33)
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(33) denkleminde belirtilen oransal-türevsel tip denetimci ka-
zanç katsayıları, (34) denklemindeki gibi hesaplanabilmektedir.

kph = w2
ch kpφ = w2

cφ kpθ = w2
cθ kpψ = w2

cψ

kdh = 2wch kdφ = 2wcφ kdθ = 2wcθ kdψ = 2wcψ
(34)

(34) denkleminde belirtilen wch , wcφ , wcθ ve wcψ parametre-
leri, denetimci bant genişliği parametreleridir. Her durum için
oransal-türevsel denetimci kazanç değerleri, denetimci bant ge-
nişliği parametreleri kullanarak ayarlanabilmektedir.

5. Benzetim ve Denetimci Sonuçları

Tasarlanan çok girdili çok çıktılı doğrusal aktif bozucu savu-
rucu tip denetimci, Matlab-Simulink ortamında hibrit hava ara-
cına uygulanmıştır. Denetimcinin yükseklik, yuvarlanma, yu-
nuslama ve sapma eksenlerinde test edilebilmesi için hibrit hava
aracının zeminde bulunan eğik bir düzlem üzerinde bulunduğu
varsayılmıştır. Hibrit hava aracının durumlarının ilk ve referans
değerleri Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1: Durum ilk ve referans değerleri
Durum İlk değer Referans değer

Yükseklik 0 m. 10 m.
Yuvarlanma 5° 0°
Yunuslama 7° 0°

Sapma 8° 0°

Senaryo kapsamında Tablo 1’de belirtilen referans değer-
ler sisteme gönderilmektedir. Tasarlanan güdüm algoritmasında
yükseklik, yuvarlanma, yunuslama ve sapma durumlarına yöne-
lik denetimciler birbirinden bağımsız olarak çalışabilmektedir.
Yükselik durum denetimcisi, senaryo başında çalışmaya baş-
lamaktadır. Yükseklik durum değeri, 0.1m’yi geçtikten sonra
yuvarlanma, yunuslama ve sapma eksenleri için tasarlanan de-
netimciler aktif olmaktadır. Şekil 5’te yükseklik durumu refe-
rans sinyal, doğrusal takip türevleyici (LTD) çıktısı ve sistem
cevabı verilmiştir. Senaryo girdisi referans sinyaldir fakat de-
netimci yapısı gereği, hibrit hava aracı modeline doğrusal ta-
kip türevleyici çıktısı referans sinyal olarak gönderilmektedir.
Tasarlanan denetimci bant genişliği değerleri ile yükseklik du-
rumunda 0.16m kalıcı durum hatası ile denetim sağlanmıştır.
Hibrit hava aracının yuvarlanma, yunuslama ve sapma dinamik-
leri için tasarlanan denetimci yapısı sistem modeline uygulan-
mış ve durum dinmaikleri için Şekil 6-8’de belirtilen grafikler
elde edilmiştir.

Tablo 2: Denetimci parametreleri
Durum h φ θ ψ

LTD rh=0.4 rφ=3 rθ=3 rψ=1

PD
wch=30
bh=0.05

wcφ=20
bφ=0.01

wcθ=20
bθ=0.01

wcpsi=30
bψ=0.001

LESO w0h=100 w0φ=100 w0θ=100 w0ψ=100
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Şekil 5: Yükseklik dinamiği cevabı.
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Şekil 6: Yuvarlanma dinamiği cevabı.
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Şekil 7: Yunuslama dinamiği cevabı.

Hibrit hava aracının yükseklik ve yönelim durumları için
tasarlanan çok girdili çok çıktılı doğrusal aktif bozucu etki sa-
vurucu tip denetimci (MIMO-LADRC) yapısında bulunan doğ-
rusal takip türevleyici (LTD), oransal-türevsel denetimci (PD)
ve doğrusal genişletilmiş durum gözlemleyicisi (LESO) kazanç
ve bant genişliği parametreleri Tablo 2’de verilmektedir.
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Şekil 8: Sapma dinamiği cevabı.

6. Sonuç
Çalışma kapsamında hibrit hava aracının yükseklik, yuvar-
lanma, yunuslama ve sapma dinamiklerinin denetimi için bo-
zucu etkilerin ve belirsizliklerin kestiriminin yapıldığı çok gir-
dili çok çıktlı doğrusal aktif bozucu savurucu tip denetimci ta-
sarlanması amaçlanmıştır. Benzetim çıktılarında, Şekil 5-8’de,
görüldüğü gibi belirlenen denetimci ve gözlemci bantgenişliği
frekansları ile hesaplanan denetimci ve gözlemci katsayıları ile
maksimum aşımın olmadığı sistem cevabı elde edilmiştir. Ge-
lecek dönemde, hali hazırda tasarlanan denetimcinin dört döner
kanatlı hava aracında uygulanması planlanmaktadır.

7. Teşekkür
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Özetçe
Bu çalışmada, kanat çırpan bir mikro robotun yalpa açısının

PID kontrolcü ile kontrolü sunulmuştur. Sistemin matematiksel
modeli piezoelektrik eyleyici, kanatlar ve iletim mekanizması-
nın modeli temel alınarak oluşturulmuştur. Matematiksel mo-
dele aerodinamik kaldırma kuvveti de eklenmiştir. Böylece ey-
leyici girişi ile gövdenin yalpa açısı arasındaki ilişki elde edil-
miştir. Belirlenen sistem kısıtlarına göre kontrolcü katsayıları
deneme-yanılma yolu ile hesaplanmıştır. Simulasyon sonuçla-
rında, belirlenen sistem kısıtlarının karşılayabildiği görülmüş-
tür.

Abstract
In this study, control of the roll angle of a flapping wing

micro robot with PID controller is presented. Mathematical mo-
deling of the system is obtained starting from the already mo-
deled piezoelectric actuator. Relation between input of the actu-
ator and the roll angle of the body is obtained. Also, aerodyna-
mic lift force is taken into consideration while modeling. Sys-
tem specifications are defined and controller coefficients are de-
termined accordingly. In the simulation results, it is seen that
the specifications are satisfied.

1. Giriş
Kanat çırpan mikro robotlar, genellikle boyutları 15 cm’yi ve
kütleleri de 140 gramı geçmeyen hava araçlarıdır [1], [2]. Ka-
nat çırpan robotların hareketleri, karakteristik olarak kanadın
yukarı-aşağı hareketi ile sağlanır. Çırpılan kanatlar sayesinde,
kanat gövde ekseninde boylamasına uzanan eksen etrafında dö-
nüş hareketi yapılması sağlanmaktadır [1]. Boyutça küçük ol-
duklarından bu tip robotların taşyabilecekleri faydalı yük de çok

kısıtlıdır. Fakat boyutları dolayısıyla gözetleme ve denetleme
amaçları ile kullanılmaya çok elverişlidirler [3].

Kanat çırpan mikro robotlar üzerine yapılan çalışmalar, ro-
botların kanat ve gövde tasarımı ve kontrolcüleri üzerine yo-
ğunlaşmıştır. Kanat yapılarındaki çalışmalar genellikle kanatla-
rın farklı eyleyiciler ve mekanizmalar kullanılarak hareket etti-
rilmesine yöneliktir [4], [5]. Piezoelektrik malzemenin kulla-
nılması mikro boyutlarda eyleyici tasasarımına izin verdiğin-
den, bu eyleyicilerden bir tanesi piezoelektrik parçalarla çalışan
bir mekanizmadır (Bimorph piezoelectric clamped-free bending
cantilever) [6]. Daha ucuz ve yaygın olarak bulunabilen DC
motorlar da kanat tasarımında kullanılabilmektedir [3], [7].

Kanat çırpan mikro robotların kontrolü temel olarak Euler
açılarının kontrol edilmesini içerir. Bununla beraber, robotun ir-
tifa kontrolü ve havada askıda kalması da kontrolcü ile sağlana-
bilir. Kontrolcü tasarımı için öncelikle hareketli kanatlı robotun
matematiksel modeli elde edilmelidir. Bu amaçla gerçek bir sis-
temin tanımlanması ve parametrelerinin kestirimi izlenebilecek
yollardan birisidir [8], [9]. Literatürde kullanılan modellerde,
robotun doğrusal olmayan aerodinamik kuvvetlerin etkisinde
olduğu görülmektedir [1].

Benzer şekilde, kanatlar ile eyleyicileri birleştiren eklem-
ler ve eyleyicilerdeki parçaların modelleri de doğrusal değil-
dir [10]. Doğrusal olmayan ya da yarı-sabit modeller modelle-
mede kullanılan iki farklı yaklaşımdır [11]. Kontrolcüler genel-
likle doğrusal modellerle çalıştığından, literatürdeki çalışma-
larda modeller doğrusallaştırılmıştır [9], [10]; fakat burada da
aerodinamik kaldırma kuvveti modele dahil edilmemiş ve robo-
tun kapalı çevrim kontrolü yapılmamıştır [10].

Gerçek sistemlerde kapalı çevrim kontrol yapılabilmesi için
robotun açısının sensörler ile kestirimi gerekir. Optik akış sen-
sörü bu amaçla kullanılan sensörlerden birisidir [12]. Burada
kullanılan sistem üzerinde, sistem tanımlama yapılarak doğru-
sal sistem modeli elde edilmiştir. Tanımlanmış olan sistemde
de doğrusal, zamandan bağımsız sistem operatörü (Linear time
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invariant operator) kullanılarak irtifa kontrolü gerçekleştiril-
miştir. Bir diğer çalışmada, IMU (inertial measurement unit)
ve barometre kullanılarak aracın yönelme ve irtifa ölçümü ya-
pılıp askıda kalma ve ileri uçuş fonksiyonları gerçeklenmiştir
[13]. İleri uçuş ve askıda kalma fonksiyonları için ayrı PID
(Proportional Integral Derivative) kontrolcüleri kullanılmıştır.
Her iki PID kontrolcünün katsayıları ise farklı yaklaşımlarla be-
lirlenmiştir. Bir kontrolcünün katsayıları Ziegler-Nichols yön-
temi kullanılarak, diğerinin ise deneme-yanılma ile belirlenmiş-
tir. Yapılan çalışmalarda, PID kontrolcü gerçek sistem üzerinde
doğrudan uygulandığından sistem modeline ihtiyaç duyulma-
mıştır [13], [14]. Bir başka sistemi tanımlamak için de sistemin
giriş ve çıkış verileri kullanılarak, kara kutu ve gri kutu yak-
laşımlarından yararlanılmıştır [15]. Burada, yükselme ve yalpa
açılarının kontrolü için yine PID kontrolcü kullanılmıştır. Kont-
rolcü katsayıları MATLAB PID Tuner kullanılarak otomatik
olarak hesaplanmıştır. Kara kutu yaklaşımı ile sistem tanım-
lama tekniklerinden bir tanesi de yapay sinir ağları ile irtifa
kontrolüdür [11]. Yapay sinir ağlarının kullanılması ile elde edi-
len kontrolcünün referans girişindeki değişikliklere hızlı bir şe-
kilde uyum sağladığı gösterilmiştir [11]. Sistem dinamiğinden
bağımsız olarak, gerçek sistem verisine dayanarak sistem ta-
nımlamada sinirsel bulanık mantık yaklaşımı kullanılabilmekt-
dir [16]. Bulanık kümeleme tabanlı kontrolcüler ile de kanat çır-
pan robotların uyarlanabilir kontrolü gerçekleştirilebilmektedir
[17]. Bu çalışmada, robotun irtifa kontrolü için simülasyon so-
nuçları sunulmuş ve PID kontrolcü ile karşılaştırılmıştır.

Sonuç olarak, kanat çırpan robotların kontrolü için gereken
modeller genellikle gerçek sistem verisine bağlı olarak yapılan
sistem tanımlama yöntemleri ile elde edilmektedir. Fiziksel bir
sistem bulunmadığında da simülasyon çalışmalarının yapılabil-
mesi için veri odaklı olmayan modellere ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bu çalışmada, elektromekanik özellikleri ve hareketi ince-
lenmiş, matematiksel modeli de hali hazırda çıkarılmış piezo-
elektrik bir eyleyici esas alınmıştır [10]. Oluşturulan sistemdeki
kaldırma kuvveti hesabı gibi kimi eksikler de benzer çalışma-
lardan faydalanılarak doldurulmuştur [18], [19], [20]. Matema-
tiksel olarak oluşturulan bu sisteme PID kontrolcüsü eklenmiş
ve yalpa kontrolü sağlanmıştır. Kontrolcü katsayıları deneme-
yanılma yöntemi ile bulunmuştur. Model oluşturulurken robot
üzerindeki aerodinamik kuvvetler de göz önünde bulundurul-
muştur.

2. Sistem Modeli

Sistem modeli eyleyici, kanatlar ve robot gövdesi ele alınarak
oluşturulmuştur. Piezoelektrik bir eyleyicinin, iletim mekaniz-
ması (transmission) ve kanatların transfer fonksiyonu,

X

F
=

1

meqs2 + beqs+ keq
(1)

şeklinde yazılabilir [10]. Piezoelektrik eyleyicilerde gözlemle-
nen, gecikme (hysteresis) gibi doğrusal olmayan çeşitli etkiler
bulunmaktadır fakat yapılan varsayımlar ile eyleyici doğrusal
olarak modellenebilir [10]. Burada, eyleyicinin giriş voltajı olu-
şan kuvvet ile doğru orantılıdır. (1)’deki ifadenin durum-uzay
gösterimi de aşağıda gösterildiği gibidir.

[
ẋ1
ẋ2

]
=

[
0 1

−keq/meq −beq/meq

] [
x1
x2

]
+

[
0

1/meq

]
F (2)

Girdi olarak uygulanan kuvvet sonucu eyleyicide bir yer
değiştirme meydana gelmektedir. Bu yer değiştirme ile kanat
çırpma açısı arasındaki ilişki de

φ = Tx (3)

şeklinde yazılabilir [10]. φ kanat çırpma açısı, x eyleyicinin yer
değiştirmesidir. T değeri ise 1/L3’e eşittir.L3 değeri iletim me-
kanizmasını oluşturan link uzunluklarından bir tanesidir ve Şe-
kil 1’de görülmektedir.

Şekil 1: İletim mekanizması ve L3 uzunluğu [10].

Kanat çırpma açısı ile kanatlarda oluşan aerodinamik kal-
dırma kuvveti arasındaki ilişki doğrusal değildir. Bunun sebebi,
hücum açısına bağlı olarak değişen kaldırma kuvveti katsayısı-
dır (cL). Bununla beraber ifadenin basitleştirilmesi için bir çır-
pış esnasında uygulanan kuvvet için ortalama bir değer kulla-
nılabilir. Bir kanat yapısı için bu şekilde hesaplanan kaldırma
kuvveti

FL(t) = cL
ρ

2
ω(t)b

l3

3
(4)

şeklindedir [19]. ρ ortam hava yoğunluğu, ω kanat çırpma hızı,
b kanat genişliği ve l kanat uzunluğudur. Kaldırma kuvveti kat-
sayısı olan cL ise [18]’deki yaklaşım takip edilerek, deneysel
olarak hesaplanan değerlere bağlı kalınarak ortalama olarak be-
lirlenmiştir.

Kanatların basınç merkezinde oluşan kaldırma kuvveti
farkı, robotun yalpa açısını belirlemektedir. Robot gövdesi ata-
let elemanı olarak modellenmiştir. Kaldırma kuvveti nedeni ile
oluşan tork, gövdede açı değişimi meydana getirmektedir. Bu
nedenle, robot gövdesinin dinamiğini ifade eden transfer fonk-
siyonu,

θ

T
=

1

Js2
(5)

olarak belirlenmiştir. Burada θ yalpa açısını, T ise tork girdisini
ve J gövde atalet momentini göstermektedir. J değeri [14]’te
verilmiştir. (5)’in durum-uzay gösterimi de,

θ̈ =
1

J
T (6)

şeklindedir.

36

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



Eyleyici ile kanatlarda oluşan kaldırma kuvveti arasındaki
ilişki sırasıyla denklem (2), (3) ve (4)’te verilmiştir. Kanatlarda
oluşan kaldırma kuvvetlerinin farkı nedeniyle gövdede oluşan
tork ile yalpa açısı arasındaki ilişki de (6) ile verilmiştir. Böy-
lece, eyleyici girişi ile yalpa açısı arasındaki ilişki elde edilmiş-
tir.

Sistem modeli oluştururken kullanılan değişkenlerin listesi
Tablo 1’de verilmiştir [10], [18], [20].

Tablo 1: Sistem Parametreleri

Sistem Parametresi Değeri ve birimi
meq 390 mg
beq 0.2613 N.s/m
keq 344.8 N/m
L3 300 µm
cL 1.80
ρ 1.225 kg/m3

b 5 mm
l 15 mm
J 1.0322 g.mm2

3. PID ile Kapalı Çevrim Kontrol
Robotun yalpa açısı kontrolü için oluşturulan model kullanıla-
rak PID ile bu açının kontrolü sağlanmıştır. Simulasyon çalış-
maları MATLAB Simulink kullanılarak oluşturulmuştur. Geri-
besleme olarak alınan yalpa açısı, referans giriş ile karşılaştıra-
rak kontrolcüye giriş olarak verilmiştir. Kontrolcü çıkışı, eyle-
yici girişi olan sinüs dalgası şeklindeki kuvvetin genliğini değiş-
tirmektedir. Sağ ve sol kanada, bu kuvvette fark oluşması için
kontolcü çıkışı "20+PID" ve "20-PID" olarak etki etmektedir.

Eyleyici girişi olan kuvvetin frekansı, kanat çırpma frekansı
olan 100 Hz olarak alınmıştır [10]. Sisteme kaldırma kuvveti
de bu nedenle 100 Hz’lik sinüs dalgaları olarak etki etmekte-
dir. Ancak kanadın yapısından dolayı kuvvet aşağı değil, yukarı
doğru etki eder. Bu nedenle kanadın yukarı hareketi değil aşağı
doğru yani negatif olan kesitleri, giriş kuvveti modellemek için
kullanılmıştır.

4. Simulasyon Sonuçları
Kontrolcü kaysayıları, deneme-yanılma yolu ile hesaplanmıştır.
Öncelikle sabit salınımlı bir çıktı elde edene kadar Kp katsa-
yısı arttırılmıştır. Daha sonra bu salınımları sönümlemek için
Kd değeri arttırılmıştır. Kararlı hal hatasını düşürmek için de
Ki değeri değiştirilmiştir. Aynı zamanda sistemin yüzde aşım
değeri ve yerleşme zamanı da Kd değeri arttırılarak azaltılmış-
tır.

Sistem kısıtları yüzde aşım değeri 15’ten küçük ve yerleşme
zamanı 1 saniyeden küçük olarak belirlenmiştir. Sistem cevabı
Şekil 2’te görülmektedir. Burada sistem özellikleri %14.6 yüzde
aşım, 0.807s yerleşme zamanı ve 0.124s yükselme zamanıdır.
Ayrıca tepe zamanı da 0.34s’dir. Bu değerler, grafiksel yöntem-
ler ile hesaplanmıştır. Böylece sistem özellikleri karşılanmıştır.

Sisteme Gaus gürültüsü etki ettiğinde elde edilen cevap da
Şekil 3’te görülmektedir. Uygulanan gürültünün varyans değeri
10−12’dir. Sistemin gövde atalet momenti 10−9 mertebesinde

Şekil 2: Elde edilen sistem cevabı

olduğundan, varyans değeri bu değere yakın seçilmiştir.

Şekil 3: Sisteme gürültü etki ettiğinde sistem cevabı

Sistemin modeli ve kontrolcü yapısı Şekil 4’te gösterilmiş-
tir. Kontrolcü katsayıları ise Tablo 2’de görülmektedir. Katsayı-
ların bu denli küçük olmasının sebebi, çoğunlukla milimetre ve
miligram cinsinden olan parametrelerin simulasyonda metre ve
kilogram olarak alınmasıdır.

Tablo 2: Kontrolcü Katsayıları

Kontrolcü katsayısı Değeri
Kp 2× 10−7

Ki 0.2× 10−7

Kd 5.3× 10−8

5. Sonuçlar
Bu çalışmada kanat çırpan bir mikro robotun yalpa açısı PID
kontrolcü kullanılarak kontrol edilmiştir. Bir piezoelektrik ey-
leyicinin matematiksel modeli kullanılarak iletim mekanizması
ve kanatların modeli [10] ile kanatlara uygulanan kaldırma kuv-
veti arasındaki ilişki elde edilmiştir. Kaldırma kuvvetinin robot
gövdesi üzerindeki etkisi ile de yalpa açısı hesaplanmıştır. Böy-
lece, veri odaklı sistem modellerinden farklı bir yaklaşımla sis-
tem modeli oluşturulmuştur. Elde edilen modele PID kontrolcü
eklenmiş ve belirlenen sistem özelliklerine göre sistem cevabı
elde edilmiştir. Sistem cevabı belirlenen kısıtlarını karşıladığı
görülmüştür.
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Şekil 4: PID ile kontrol edilen sistem yapısı. FL1 ve FL2 (4)’te verilen cL, ρ
2

ve kanat alanını temsil etmektedir.

Gelecek çalışmalarda, robotun yükselme ve sapma açıları
da modele eklenerek üç boyutta tüm yönelimin kontrol edilmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca daha farklı kontrolcülerin de test edil-
mesi ve daha hızlı tepki veren, gürültüye karşı daha gürbüz bir
sistemin elde edilmesi hedeflenmektedir.
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Özetçe
Bu çalışmada yatarak dönme kabiliyetli bir hava aracı için

Doğrusal Karesel Regülatör(DKR) tabanlı bir yuvarlanma-yana
dönme otopilotunun tasarım yöntemi sunulmuştur. DKR yön-
teminde tasarım parametreleri, maliyet fonksiyonunu oluşturan
ağırlık matrislerinin elemanlarıdır. Otopilot yapısı karmaşıklaş-
tıkça bu parametrelerin belirlenmesi zaman alıcı ve zor bir sü-
reç haline gelmektedir. Bu çalışmada DKR tasarımında kazanç
belirleme sürecini kolaylaştıracak ve otomatize edilmesini sağ-
layacak bir kısıtlamalı optimizasyon metodu önerilmiştir. Öne-
rilen tasarım yöntemi farklı tasarım koşullarıyla Doğrusal Za-
mandan Bağımsız(DZB) bir hava aracı modeline uygulanmış,
zaman ve frekans bölgesinde elde edilen performans sonuçları
sunulmuştur.

Abstract
A Linear Quadratic Regulator(LQR) based roll-yaw auto-

pilot design method for a bank-to-turn aircraft is presented in
this work. Design parameters of LQR method are the elements
of the weighing matrices which form the cost function. When
an autopilot structure needs the selection of larger number of
design parameters, this process becomes a more difficult and
time consuming one. A constrained optimization method which
provides an easier and automatized way of selection of LQR
design parameters is presented in this work. The presented met-
hod is applied to a Linear Time Invariant(LTI) aircraft model for
different design conditions and the time and frequency domain
performances are shown.

1. Giriş
Bir hava aracının manevralarını gerçekleştirebileceği iki te-
mel yöntem kayarak dönme(ing. skid-to-turn) ve yatarak

dönme(ing. bank-to-turn) manevralarıdır. Kayarak dönme ha-
reketinde, yuvarlanma açısı sabit tutulmakta veya kontrol edil-
memekte, manevra düzlemi olarak hava aracının hem yunus-
lama hem de yana dönme eksenleri kullanılmaktadır. Dolayı-
sıyla manevra sırasında hem hücum açısı hem de yana kayma
açısı yapılmaktadır. Diğer yandan yatarak dönme kabiliyetin-
deki bir hava aracının ideal olarak yana-kayma açısının sıfır ol-
ması gerekmektedir. Kanatlı hava araçlarında maksimum aero-
dinamik normal kuvvet düzlemi yunuslama ekseninde oluştuğu
için sıklıkla kullanılan manevra yöntemi yatarak dönmedir[1].
Kanatlı hava araçlarında yuvarlanma-yana dönme eksenlerinin
dinamiği arasındaki bağlılık sebebiyle bu iki eksenin kontrolü
çoğu zaman birlikte ele alınır. Buna ilave olarak aerodinamik
parametrelerdeki belirsizlikler, modellenmesi mümkün olma-
yan ve harici bozucu etkiler, doğrusal olmayan uçuş dinamik-
leri, ölçüm hataları gibi sebeplerle uçuş zarfının tamamında
kararlılığı ve gürbüzlüğü garanti altında bir yuvarlanma-yana
dönme otopilotu tasarımı zorlu bir probleme dönüşmektedir[2].

Otopilot tasarımında kullanılan yaygın bir yaklaşım, hava
aracı dinamik modelinin uçuş rejimi içinde belli noktalarda
doğrusallaştırılması, bu noktalarda doğrusal kontrol yöntem-
leriyle yapılan tasarımlara ait kazançların tablolanması ve
uçuş sırasında bu tabloya göre uygun kazançların belir-
lenmesi üzerinedir[3],[4]. Ayrıca H∞ yaklaşımı[5], optimal
kontrol[6][7][8], yapay sinir ağları[9] gibi bazı teorilere daya-
nan yuvarlanma-yana dönme otopilotları da bulunmaktadır.

Optimal kontrol metodları sözü edilen karmaşık kontrol
problemine başarılı çözümler sunmaktadır. Doğrusal Karesel
Regülatör(DKR) yöntemi, tasarımda gerekli olan durum vek-
törüne ait tüm değişkenlerin ölçülebildiği durumlarda zaman ve
frekans bölgesinde yeterince iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca
DKR, gerekli düzenlemeler yapılarak durum vektörünü sıfıra
taşımanın yanında, istenen komutları takip etmeyi sağlayacak
yapıya da getirilebilir[10].

DKR formülasyonu, tasarım sonucu ortaya çıkacak otopi-
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lot performans ölçütlerinin tasarım sırasında doğrudan görül-
mesine olanak sağlamamaktadır. Bu sebeple DKR tasarım pa-
rametresi belirleme işlemi, uygun bir aralıkta iterasyona dayalı
bir metod izlenerek istenen performansı sergileyecek paramet-
reler bulunana kadar tekrarlanmalıdır[11]. Bulunması gereken
DKR tasarım parametresi sayısı, tasarım parametreleri için be-
lirlenen uygun aralığın taranmasında seçilecek yöntemi etkile-
mektedir. Birden fazla DKR tasarım parametresinin kullanıldığı
durumlarda, en az 2 boyutlu bir uzayın taranması ve bu uza-
yın sınırlarının çizilmesi daha zor bir göreve dönüşmektedir. Bu
durumda tercih edilebilecek bir çözüm, bir optimizasyon algo-
ritması kullanarak tasarım parametrelerinin bulunması olabilir.
Hem kontrolcü tasarlanması gereken sistem, hem de kontrolcü
performans ölçütleri bir takım kısıtlamalara sahip olduğundan,
kısıtlamalı bir optimizasyon yöntemi kullanılması uygun ola-
caktır.

Bu çalışmada bir hava aracının yuvarlanma-yana dönme
dinamikleri için DKR kullanarak bir otopilot tasarım yöntemi
önerilmiştir. Tasarlanan otopilot hava aracının yuvarlanma ve
yana dönme açısal hızlarını kontrol edecek yapıdadır. DKR ta-
sarım parametreleri ise kısıtlamalı optimizasyon yöntemi kulla-
nılarak belirlenmiştir. Çalışmanın geri kalanında ilk önce DKR
metodolojisi açıklanmış, ardından hava aracının yuvarlanma-
yana dönme dinamiklerini tanımlayan doğrusal zamandan ba-
ğımsız hareket denklemleri ve bu model ile kullanılacak otopi-
lot yapısı sunulmuştur. Sonraki bölümde ise kısıtlamalı optimi-
zasyon ile otopilot tasarımı gerçekleştirilmiş ve sonuçlar farklı
tasarım koşulları etrafında gösterilmiştir.

2. Doğrusal Karesel Regülatör(DKR)
metodolojisi

2.1. Doğrusal Karesel Regülatör(DKR)

Dinamikleri Denklem (1) ve Denklem (2)’deki gibi olan Doğ-
rusal Zamandan Bağımsız(DZB) bir sistemde,

ẋ = Ax+Bu (1)

y =Cx (2)

x∈Rn durum vektörü, u∈Rm kontrol vektörü, A∈Rnxn ve
B ∈ Rnxmsabit matrisler olacak şekilde, Denklem (3)’teki gibi
tanımlanan

J =
1
2

∫
∞

0
(xT Qx+uT Ru)dt (3)

ve Q ∈ Rnxn matrisinin reel simetrik yarı kesin artı, R ∈
Rmxm matrisinin simetrik kesin artı olduğu bir karesel mali-
yet fonksiyonu, tek ve optimal bir kontrol vektörü ile minimize
edilebilir[12]. Bu kontrol vektörü şu şekilde ifade edilir:

u =−Kx (4)

Burada K matrisi

K = R−1BT S (5)

olarak tanımlanır. S ise Denklem (6)’da verilen cebirsel Ric-
cati denkleminin tek, simetrik, yarı kesin artı çözümüdür.

SA+AT S−SBR−1BT S+Q = 0 (6)

Denklem (4), Denklem (1) ve Denklem (2)’de yerine konu-
lursa elde edilen kapalı-döngü sistem

ẋ = (A−BK)x (7)

olarak ifade edilir. Denklem (7)’de verilen kapalı-döngü sis-
temin kararlı olması ve Riccati denklemine tek ve kesin artı
bir çözümün var olması için, (

√
Q,A) çiftinin gözlenebilir ve

(A,B) çiftinin denetlenebilir olması gerekmektedir [11]. Denk-
lem (3)’te ifade edilen maliyet fonksiyonu J’nin minimize edil-
mesi ile, t sonsuza giderken x(t)’nin de sıfıra gitmesi, dolayı-
sıyla kapalı-döngü sistemin kararlılığı sağlanmış olur.

2.2. Optimal Doğrusal Karesel Takipçi(ODKT)

DKR’nin işlevi bir önceki bölümde anlatıldığı üzere durum vek-
törünü sıfıra taşıyarak kapalı-döngü kararlılığını sağlamaktır.
Sistemin belirli bir çıktısı veya çıktılarının sıfırdan farklı bir re-
ferans girdiyi izlemesi istendiğinde, DKR yapısı bazı düzenle-
meler ile bu isteği karşılayacak şekilde kullanılabilir. Bu amaçla
ilk önce ODKT’nin türetilmesi amacıyla Denklem (8)’de veri-
len maliyet fonksiyonu tanımlanabilir.

J =
1
2

∫
∞

0
(eT Qe+uT Ru)dt (8)

Takip hatası e ve kontrol edilen değişkenler,

e = r− y (9)

y =Cx (10)

r ise takip edilecek sabit referans girdidir. ODKT türetimi
için Hamiltonian yaklaşımı kullanılacak olursa, kapalı-döngü
sistem aşağıdaki gibi tanımlanır[11].

ẋ = (A−BKT )x+GT r (11)

KT = R−1BT K (12)

GT = BGr (13)

Gr = R−1BT (AT −KBR−1BT )−1CT Q (14)

2.3. Uygulamalı Alt-Optimal Takipçi

ODKT’nin Denklem (1)’de verilen DZB sisteme uygulanması
için belirli düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu amaçla,
takip hatasının integrali bir durum değişkeni olarak, ε , şeklinde
tanımlanır. Bu durum değişkeni ve daha önce verilen sistemi
birleştiren yeni sistemin durum uzayı gösterimi aşağıdaki gibi-
dir. [

ẋ
ε̇

]
=

[
A 0
−C 0

]
︸ ︷︷ ︸

Ā

[
x
ε

]
+

[
B
0

]
︸︷︷︸

B̄

u+
[

0
I

]
︸︷︷︸

Ḡ

r

y =Cx

u =−Kx− kIε, KT = [K kI ]

(15)

Böylelikle yeni durum vektörü ve sistemin durum uzay for-
munda gösterimi aşağıdaki gibi olur[11]:

z = [x ε]T (16)

ż = Āz+ B̄u+ Ḡr (17)
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u =−KT z (18)

KT kazanç vektörünün bulunması, ilk bölümde anlatılan
DKR tasarımı ile mümkündür. Bu tasarım ile z vektörüne ait du-
rumlar sıfıra yakınsanarak, takip hatasının integrali, dolayısıyla
da takip hatası sıfıra yakınsanmış olur. Elde edilen kapalı-döngü
sistem ise aşağıdaki gibi ifade edilir:

ż = (Ā− B̄KT )z+ Ḡr (19)

3. Hava Aracı Dinamikleri ve Otopilot
Yapısı

Bu çalışmada otopilot tasarımı yapmak üzere yatarak dönme
kabiliyetli kavramsal bir hava aracı kullanılmıştır.

Şekil 1: Hava aracı gövde koordinat sistemi ve uçuş
değişkenleri

Şekil 1’de hava aracının gövde koordinat sistemi ve uçuş
dinamiklerine ait önemli değişkenler gösterilmiştir. Burada
(u,v,w) hava aracının gövde koordinat sistemindeki hızlarını,
(φ ,θ ,ψ) hava aracının referans bir eylemsizlik koordinat siste-
mine göre yönelim açıları olan yuvarlanma, yunuslama ve yana
dönme açılarını, (p,q,r) hava aracının gövde koordinat sistemi
eksenleri etrafındaki yuvarlanma, yunuslama ve yana dönme
açısal hızlarını, U0 hava aracının toplam hız vektörünü, α ve
β ise hava aracının bu hız vektörü ile gövde koordinat sistemi
arasında tanımlanan hücum açısı ve yana-kayma açısını göster-
mektedir.

Bu çalışmada hava aracının yatay kanalda, hava aracı ge-
ometrisinden dolayı birbirine son derece bağlı olan yuvarlanma-
yana dönme dinamikleri için bir otopilot tasarımı yapılacaktır.
DKR kullanarak tasarım yapabilmek için hava aracı aerodina-
miğini tanımlayan ve doğrusal-olmayan hareket denklemleri-
nin uygun varsayımlar altında ve tasarım yapılmak istenen uçuş
denge noktalarında doğrusallaştırılması gerekmektedir.

Yuvarlanma-yana dönme dinamiklerini tanımlayan doğ-
rusal zamandan bağımsız hareket denklemleri aşağıdaki gibi
tanımlanabilir[13], [14]:

β̇ = psin(α)− r cos(α)+Yβ β +Yδa
δa +Yδr

δr

ṗ = Lβ β +Lp p+Lδa
δa +Lδr

δr

ṙ = Nβ β +Nrr+Nδa
δa +Nδr

δr

(20)

Burada Yβ ,Yδa
,Yδr

,Lβ ,Lp,Lδa
,Lδr

,Nβ ,Nr,Nδa
,Nδr

yuvarlanma-yana dönme için boyutlu aerodinamik kararlılık
ve kontrol yüzeyi etkinlik türevleri ve dinamik katsayılar, δa
ve δr ise otopilot tarafından hesaplanacak olan yuvarlanma ve
yana dönme eksenlerindeki kontrol yüzeyi sapma açılarıdır.

Kontrol yüzeyi sapma açılarını oluşturan kontrol yüzeylerinin
eyleyici dinamikleri ise bu çalışmada ωn bant genişliği ve
ξ sönümleme oranına sahip ikinci dereceden bir transfer
fonksiyonu kullanılarak modellenmiştir.

Yuvarlanma-yana dönme dinamikleri için tasarlanacak oto-
pilotta kontrol edilecek değişkenler yuvarlanma ve yana dönme
açısal hızları p, r ve yana kayma açısı β olacaktır. Kontrol-
deki amaç ise p’nin sıfırdan farklı olabilecek bir komutu takip
etmesini sağlamak, r ve β ’yı ise sıfırda tutmaktır. Buna göre
DKR için kullanılacak sistemin durum uzayı formunda göste-
rimi Denklem (21)’de verilmiştir.

ẋ = Ax+Bu

x =
[∫

ep
∫

er β p r δa δ̇a δr δ̇r
]T

u =
[
δac δrc

]T

A =



0 0 0 −1 0
0 0 0 0 −1
0 0 Yβ sinα −cosα

0 0 Lβ Lp 0
0 0 Nβ 0 Nr
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

Yδa
0 Yδr

0
Lδa

0 Lδr
0

Nδa
0 Nδr

0
0 1 0 0
−ω2

n −2ξ ωn 0 0
0 0 0 1
0 0 −ω2

n −2ξ ωn


B =

[
0 0 0 0 0 0 ω2

n 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 ω2

n

]T

(21)

DKR için tanımlanacak maliyet fonksiyonunda Q matrisi
diyagonal ve yalnızca kontrol edilecek durumlara karşılık ge-
len elemanları sıfırdan farklı, R matrisi ise birim matris olarak
seçilirse, ilgili maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir:

J =
∫

∞

0
(q1(

∫
ep)

2 +q2(
∫

er)
2 +q3β

2 +δ
2
ac +δ

2
rc)dt (22)

Denklem (22)’de q1,q2,q3 parametreleri, DKR ile mini-
mize edilecek maliyet fonksiyonunda durum terimlerini ağırlık-
landırarak, kapalı döngüde ortaya çıkacak kontrol performan-
sını belirlemektedir. q1,q2,q3 parametrelerinin seçimi ise arzu-
lanan kontrol performansını karşılayacak şekilde yapılmalıdır.

4. Kısıtlamalı Optimizasyon ile Otopilot
Tasarımı

Denklem (22)’de ifade edilen q1,q2,q3 parametrelerine göre,
DKR için kapalı-döngüyü oluşturan geribesleme kazanç mat-
risi K ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla q1,q2,q3 seçimi, otopilot

42

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



tasarımının zaman bölgesi ve frekans bölgesindeki performan-
sını belirleyecektir. Sonuç olarak bu seçim yapılırken gözeti-
lecek husus, sistemin kısıtları ve otopilotun zaman ve frekans
bölgesinde arzulanan kontrol performansıdır.

Doğrusal olmayan kısıtlamalı bir optimizasyon problemi
aşağıdaki gibi formülize edilebilir:

min f (q)

s.t. hi(q) = 0, i = 1, ...,m

g j(q)≤ 0, j = 1, ..., p

(23)

Burada q ∈ Rn, f : Rn → R, hi : Rn → R, g j : Rn → R ve
m≤ n olarak tanımlanır. Denklem (23)’teki gösterim şekli vek-
tör notasyonu ile aşağıdaki gibi standart formda ifade edilebilir:

min f (q)

s.t. h(q) = 0

g(q)≤ 0

(24)

Burada ise h : Rn → Rm ve g : Rn → Rp olarak tanımla-
nır. Bu çalışmada q = [q1 q2 q3]

T , DKR tasarım parametreleri
olacaktır. f , h ve q fonksiyonları ise tasarım senaryosuna göre
belirlenecektir.

Tasarımın yapılacağı uçuş koşulu; U0 = 265 m/s, α =

10 derece , β = 2 derece olarak seçilmiştir. Bu uçuş ko-
şullarında ortaya çıkan boyutlu aerodinamik verilerin değer-
leri ise şu şekildedir: Yβ = −0.1574, Yδa

= −3.6688e− 04,
Yδr

=−0.1075, Lβ = 21.4800, Lp =−6.3096, Lδa
= 187.3779,

Lδr
= −4.3108, Nβ = 13.0714, Nr = −0.4694, Nδa

= 0.1150,
Nδr

= 27.5555
Kontrol yüzeylerinin hareketini sağlayan eyleyiciye ait 2.

derece dinamikler ωn = 157.0796 rad/s bant genişliği ve ξ =

0.7 sönümleme oranı ile tanımlanmıştır.
İfade edilecek optimizasyon problemi, MATLAB optimi-

zasyon araç kutusunda bulunan ve kısıtlamalı, çok değişkenli
doğrusal olmayan optimizasyon problemlerini çözmeye ya-
rayan f mincon fonksiyonuna ait İç-Nokta algoritması (ing.
Interior-Point algorithm) kullanılarak çözülmüştür. Algoritma
ile ilgili bazı parametre seçimleri Tablo 1’de verilmiştir. Algo-
ritmanın çalıştırılmasında Intel(R) Core(TM) i5-4590 3.30 GHz
işlemcili ve 8 GB belleğe sahip bir bilgisayar kullanılmıştır.
Aşağıda tanımlanacak optimizasyon problemi için kısıtlar; 1

Tablo 1: İç-Nokta algoritması parametreleri

Parametre Değeri
Maksimum iterasyon sayısı 300

Maksimum fonksiyon hesaplama sayısı 900
Kısıt aşım toleransı 1e-6

Durma toleransı (tahmin üzerinden) 1e-6

radyan/s’lik p ve r basamak girdisi sonucu oluşacak δ̇a ve δ̇r ya-
nıtlarının 150 derece/s’yi aşmaması, p basamak yanıtı yükselme
zamanının 0.2 saniyeden az olması, r basamak yanıtı yükselme
zamanının 1 saniyeden az olmasıdır.

Optimizasyon algoritması tarafından minimize edilecek
maliyet fonksiyonu için aşağıdaki genel formlu ifade kullanı-
lacaktır:

f (q) =
Trp +Trr

Trr
Trp +

Trp +Trr

Trp
Trr (25)

Burada Trp ve Trr, p ve r açısal hızlarının basamak gir-
disi yanıtında ortaya çıkan yükselme zamanlarını göstermekte-
dir. Böylelikle, kontrol yüzeyi hareket hızı limitleri ve yükselme
zamanı isterleri göz önüne alınarak mümkün olan en iyi yük-
selme zamanlarını elde etmeyi hedefleyen bir tasarım amaçlan-
maktadır.

DKR tasarım parametrelerinin tamamı için optimizasyon
algoritmasına sağlanan arama uzayı aralığı [0.1,100] olarak be-
lirlenmiştir.

Başlangıç tasarım parametre değerlerinin değiştirilmesiyle
oluşturulan farklı tasarım koşullarında her iterasyonda maliyet
fonksiyonunun aldığı değerler Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 3
ve Şekil 8 arasında ise sisteme aynı anda verilen p ve r basa-
mak girdileri için, p, r, δ̇a, δ̇r yanıtları ve p

δa
ve r

δr
dinamikle-

riyle ilgili Bode diyagramları verilmiştir. Tablo 2 ve 3 ise, p ve
r basamak yanıtlarına ait zaman bölgesinde ortaya çıkan perfor-
mans verilerini ve p

δa
ve r

δr
dinamikleriyle ilgili frekans bölgesi

sonuçlarını içermektedir. İlgili tablolarda Ts, Tr, O, GM, PM ve
ωgc sırasıyla oturma zamanı, yükselme zamanı, aşım yüzdesi,
kazanç marjı, faz marjı ve kazanç geçiş frekansını göstermekte-
dir.

Tasarım parametrelerinin başlangıç değeri ilk olarak
q0 = [10 10 10]T olarak belirlenmiştir. 41 iterasyon sonu-
cunda ve toplam 7.37 saniyede tasarım parametreleri q =

[1.5202 9.2337 0.1000]T olarak bulunmuştur. Şekil 3 ve 4 ince-
lendiğinde p basamak yanıtı yükselme zamanının 0.15 saniye,
r basamak yanıtı yükselme zamanının ise 0.22 saniye ile hedef-
lenen limitler dahilinde olduğu görülmektedir. Şekil 5 ve 6’ye
bakarak kontrol yüzeyi hızlarının da istenilen sınırlar dahilinde
olduğu görülmektedir. Şekil 7 ve 8’de gösterilen frekans bölgesi
performansları ise DKR’den beklenen kazanç ve faz marjlarını
sağlamaktadır. Bulunan tasarım parametresi ile hesaplanan ka-
palı döngü kazanç matrisi K aşağıdaki gibidir:

K =

[
−1.2325 −0.0865 0.1661 0.0931 0.0162
0.0351 −3.0375 0.4685 0.0005 0.4405

0.1506 0.0007 0.0005 0.0000
0.0010 0.0000 0.1052 0.0005

] (26)

Optimizasyon algoritmasının farklı tasarım parametre de-
ğerleriyle başlamasının etkisini gözlemek amacıyla, q0 =

[99 99 99]T , q0 = [1 1 1]T ve q0 = [85 5 45]T değerleri kul-
lanarak algoritma çalıştırılmış, bu kez sırasıyla 34, 49 ve 59
iterasyon sonucunda ve toplam 6.73, 10.05 ve 10.90 saniyede
tüm durumlarda bulunan tasarım parametreleri daha önce ol-
duğu gibi q = [1.5202 9.2337 0.1000]T olmuştur.

Tablo 2: p için zaman ve p
δa

için frekans bölgesi sonuçları

Tasarım parametresi q Ts(s) Tr(s) O(%)
[1.5202 9.2337 0.1000]T 0.40 0.15 2.57

Tasarım parametresi q GM(dB) PM(der) ωgc(rad/s)
[1.5202 9.2337 0.1000]T ∞ 70.99 19.20
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Tablo 3: r için zaman ve r
δr

için frekans bölgesi sonuçları

Tasarım parametresi q Ts(s) Tr(s) O(%)
[1.5202 9.2337 0.1000]T 0.61 0.22 5.13

Tasarım parametresi q GM(dB) PM(der) ωgc(rad/s)
[1.5202 9.2337 0.1000]T ∞ 67.59 13.61

0 10 20 30 40
0

1000

2000

3000

f(
q)

q
0
 = [10 10 10] için f(q)

0 10 20 30 40
0

1000

2000

3000
f(

q)

q
0
 = [99 99 99] için  f(q)

0 20 40 60
0

500

1000

1500

f(
q)

q
0
 = [1 1 1] için  f(q)

0 20 40 60
0

2

4

6

f(
q)

×104q
0
 = [85 5 45] için f(q)

Şekil 2: Farklı tasarım parametresi başlangıç değerleri için
oluşan anlık maliyet fonksiyon değerleri

5. Yorumlar ve Sonuçlar
Bu çalışmada kısıtlamalı optimizasyon kullanarak yatarak
dönme kabiliyetli bir hava aracı için yuvarlanma-yana dönme
dinamiklerini kontrol etme amacında DKR tabanlı bir otopi-
lot tasarım yöntemi önerilmiştir. DKR tasarım parametrelerinin
tespit edilmesi problemi, otopilot başarım ölçütleri kullanıla-
rak kısıtlamalı bir optimizasyon problemi olarak ifade edilmiş,
bu optimizasyon problemi İç-Nokta algoritması ile çözülmüş-
tür. DKR tasarım süreci farklı tasarım parameteresi koşullarıyla
tekrarlanarak elde edilen kapalı döngü sistemlere ait zaman ve
frekans bölgesi sonuçları değerlendirilmiş, değerlendirme so-
nucu tanımlanan kısıtlara uygun ve hedeflenen kontrolcü perfor-
mansını gösteren tasarımlara ulaşıldığı görülmüştür. Bu çalış-
madaki hava aracı için optimizasyon kısıtları ve amacı; kontrol
yüzeyi hızlarının belirli bir limit dahilinde kalması, yuvarlanma
ve yana dönme açısal hızlarının basamak yanıtlarının yükselme
zamanlarının belirli değerlerin altında olması ve bu sırada yük-
selme zamanları açısından en iyi sonucu elde etmek olarak ta-
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Şekil 3: p ve r basamak girdisi için p yanıtı
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Şekil 4: p ve r basamak girdisi için r yanıtı
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Şekil 5: p ve r basamak girdisi için δ̇a yanıtı
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Şekil 6: p ve r basamak girdisi için δ̇r yanıtı

nımlanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. DKR için bir-
den çok tasarım parametresi tespit edilmesi gerektiğinde zor bir
problem haline gelen en az 2 boyutlu bir uzayın taranması ve
bu uzayın sınırlarının belirlenmesi işlemi, kısıtlamalı optimizas-
yon kullanılarak kolaylaştırılmıştır. Optimizasyon probleminin
tanımı sırasındaki kritik noktalar, maliyet fonksiyonunun ve sis-
tem kısıtlarının ihtiyaca uygun ve doğru bir şekilde seçilmesi-
dir. Böylelikle tasarım parametrelerinin aranacağı uygun uzayın
sınırları içinde, uygun bir tasarıma ulaşmak mümkün olabilir.
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Özetçe 

Bildiri bir quadrocopterin matematik model eldesi, kontrolü 

ve gerçeklemesi olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. 

Sistemin benzetim çalışmaları MATLAB/Simulink ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Sistem matematik modelinin 

çıkarılmasında Newton-Euler denklemlerinden 

yararlanılmıştır. Model Taylor seri açılımı yöntemi ile 

doğrusallaştırılmıştır. Doğrusal model kullanılarak yalpalama, 

yunuslama ve sapma açı kontrolü için PID kontrolcü tasarımı 

yapılmıştır. Yükseklik kontrolü için üç farklı kontrolcü 

tasarlanmış ve kontrolcüler karşılaştırılarak en uygun olanı 

belirlenmiştir. Pratik çalışma için quadrocopter yapımı 

gerçekleştirilmiştir. Geliştirme kartı olarak Raspberry Pi 3B 

tercih edilmiştir. Her bir eksen için 1 tane olmak üzere toplam 

3 adet kontrolcü tasarlanmıştır. Quadrocopterin açısal 

konumunun ölçümü için ivmeölçer ve jiroskop sensörleri 

kullanılmıştır. Ölçümlerdeki gürültüleri bastırmak, sensörleri 

füzyon edebilmek ve ölçmelerin yapılamadığı durumlarda 

kestirimler yapabilmek için Kalman filtresinden 

yararlanılmıştır. Quadrocoptere havada istenen konum giriş 

işaretini uygulayabilmek için RC kumanda kullanılmıştır. Tüm 

bu işlemlerin bir arada çalıştırılabilmesi için uçuş kontrol 

yazılımı geliştirilmiştir. Benzetim çalışmasında da hesaplanan 

kontrolcü parametreleri gerçek zamanlı olarak quadrocopterin 

kontrolünde denenmiştir. 

Abstract 

The project consists of 3 parts: mathematical models, 

simulation and practical work. Simulation studies of the 

system were performed in MATLAB / Simulink environment. 

Newton-Euler equations were used to derive the system 

mathematical model. Model is linearized by using Taylor 

series expansion method. PID controller design for yaw, pitch 

and deflection angle control using linear model. Three 

different controllers were designed for height control and the 

most suitable one was determined by comparing the 

controllers. Quadrocopter construction is realized for a 

practical work. The development card Raspberry Pi 3B is 

preferred. A total of three controllers, one for each rotation 

axis, are designed. Accelerometer and gyroscope sensors are 

used for measuring the quadrocopter angular position. The 

Kalman filter was used to suppress noises in the 

measurements, to fuse the sensors, and to make predictions 

when measurements could not be made. RC control is used to 

create the desired position input signal. Flight control software 

has been developed so that all these operations can be 

operated together. The simulated controller parameters were 

tested in quadrocopter control in real time. 

 

1. Giriş 

 

Quadrocopterler günümüzde akademik araştırmalar, askeri 

operasyonlar, harita çizim çalışmaları, afet sonrası arama 

kurtarma çalışmaları, kamera çekimleri, teslimat işleri ve 

elverişsiz ortamlara ulaşım gibi birçok farklı alanda 

kullanılmaktadır. Piyasada tasarım, modelleme-benzetim ve 

kontrol alanlarında dört rotorlu ve döner kanatlı 

quadrocopterlerin kullanımı daha yaygındır [1] [2]. Bir sistem 

için tasarlanan kontrolcüler her ne kadar benzetim ortamında 

başarılı sonuçlar verse de pratik çalışmaya geçildiğinde 

beklenmedik problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu 

problemlerin sebepleri modellemedeki hatalar, elektriksel 

gürültüler ya da çevresel bozucular (rüzgar, fiziksel engeller, 

türbülans v.b) olabilmektedir. Kontrol sistemlerinden elde 

edilecek verim yapılan deneylerin çokluğuyla doğru 

orantılıdır. Fakat gerek sensör gürültüleri ve kaymaları, gerek 

kumanda verilerindeki gürültüler, gerekse çalışma frekansının 

yetersizliği gibi problemlerden ötürü uçuş kontrol yazılımları 

istenen sonuçları vermekte zorlanmaktadır. Uçuş kontrol 

yazılımlarının daha iyi sonuç verebilmesi ve doğru kontrolcü 

katsayılarının bulunabilmesi için farklı senaryolar altında 

kullanılmış ve bu nedenle quadrocopterin uçuş kabiliyeti 

sınırlandırılmıştır. Quadrocopter üzerinde yapılan çalışmalara 

dair literatür araştırması yapıldığında farklı modelleme 

yöntemlerinin kullanıldığı ve farklı kontrol teorilerinin 

uygulandığı görülmüştür. Örnek olarak Büyüksarıkulak [3] 

çalışmasında, Newton-Euler denklemlerini kullanarak 

quadrocopterin matematik modelini elde etmiştir. Ardından 

uçuş kontrolü için gerekli oransal integral (PI), doğrusal ikinci 

dereceden regülatör (LQR) ve kayma modlu tipinde 

kontrolcüler tasarlamıştır. Daha sonrasında görüş hattı (LOS) 

yapısında bir güdüm algoritması ile sistem otonom hale 

getirilmiştir. Yapılan bu işlemler öncelikle 

MATLAB/Simulink ortamında teorik olarak test edilmiş, 

sonrasında oto pilot kartında gerçek sistem üzerine 

uygulanmıştır. 

       Hançer [4] çalışmasında, Sistemin lineer olmayan 

matematik modeli elde edilmesinde Newton-Euler ve Euler-
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Lagrange denklemlerimden faydalanmıştır. Jiroskop çalışma 

prensibinden ilham alarak bir test düzeneği tasarlamıştır. 

Quadrotocopterin atalet momentleri deneysel metotlarla elde 

edilmiş pervane itki ve sürükleme katsayıları Blade Element 

Teorisine göre hesaplanmıştır. PID ve geri beslemeli 

Lineerleştirme metotları kullanılarak kontrolcüler 

tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolcüler MATLAB/Simulink 

ortamında test edilip, DÇB (Donanımsal çevrimli benzetim) 

test düzeneği üzerinde gerçeklenmiş yapılmış ve 

kontrolcülerin verimlilikleri karşılaştırılmıştır. 

 

2. Matematik Model Eldesi 

2.1. Kinematik Model 

Quadrotora ait gövde eksen takımı üzerinde oluşturulacak 

dinamik modelin dünya eksen takımına aktarılması modelin 

sabit bir referansa göre tanımlanması için gereklidir. Bu 

amaçla çizgisel ve açısal hız modelleri için geçiş matrisleri 

oluşturulmuştur. Çizgisel hızlara ait geçiş matrisi denklem 

1’de, açısal hızlara ait geçiş matrisi denklem 2’dedir. 

 

 (1) 

 

                                         (2) 

 

Elde edilen kinematik denklemler tek matris formunda 

denklem 3’te düzenlenmiştir. 

 

                                                (3) 

2.2. Dinamik Model 

Dinamik modelin eldesinde ilk olarak kuvvet ve tork 

bileşenleri hesaplanmalıdır. Kuvvet ve tork denklikleri gövde 

üzerinde ifade edilecektir. Kuvvet ve tork bileşenlerinin hesabı 

için ise çizgisel ve açısal momentum vektörlerinin zamana 

göre türevleri alınmıştır. Türev sonuçları denklem 4 ve 

denklem 5’te görülmektedir. 

 

 (4) 

 

 (5) 

Quadrocoptere ait kuvvet bileşenleri yer çekimi ve kanat 

itkilerinden, tork bileşenleri temelde yalpalama-yunuslama-

sapma momentlerinden oluşmaktadır.  

     Yerçekimi kuvveti, Fy: Yerçekimi, quadrocopter gövdesi 

için dış kaynaklı bir kuvvettir. Kuvvetin yönü dünya eksen 

takımında z ekseninin pozitifi yönündedir. Dünya eksen 

takımı bazlı olan yerçekimi kuvvetinin gövde eksen takımına 

aktarımı denklem 6’da verilmiştir. 

 

                                                              (6) 

 

İtki kuvveti -için kontrolcü çıkışı-, Ui:İtki, quadrocopterin dört 

pervanesinin dönüşü toplamında oluşan bir kuvvettir. 

Havalandıktan sonra gövde ağırlığına eşit bir itki kuvveti 

oluşturularak quadrocopterin havada asılı kalması sağlanır. 

Denklem 7’de itki kuvvetine ait denklem verilmiştir.  

  

                                           (7) 

 

Yalpalama torku -için kontrolcü çıkışı-, : Quadrocopterin 

kendi x ekseni etrafında dönüşü için ikinci ve dördüncü 

pervanelerin dönüşleri arasında bir hız farkı meydana getirilir. 

Bu sayede y ekseni üzerindeki pervanelerin oluşturduğu itki 

kuvvetleri arasında bir fark oluşturulur. Kuvvet farkının kanat 

uzunluğu ile çarpımı ile bir tork oluşur. Bu tork 

quadrocopterde yalpalama hareketi meydana gelir. Denklem 

8’de yalpalama torkuna ait denklem verilmiştir. 

 

                                                           (8) 

 

Yunuslama torku -için kontrolcü çıkışı-,  : Quadrocopterin 

kendi y ekseni etrafında dönüşü için birinci ve üçüncü 

pervanelerin dönüşleri arasında bir hız farkı meydana getirilir. 

Bu sayede x ekseni üzerindeki pervanelerin oluşturduğu itki 

kuvvetleri arasında bir fark oluşturulur. Kuvvet farkının kanat 

uzunluğu ile çarpımı ile bir tork oluşur. Bu tork 

quadrocopterde yunuslama hareketi meydana gelir. Denklem 

9’da yunuslama torkuna ait denklem verilmiştir. 

 

                                                            (9) 

  

Sapma torku -için kontrolcü çıkışı-,  : Quadrocopterin 

kendi z ekseni etrafında dönüşü için x ekseni üzerindeki 

pervaneler ile y ekseni üzerindeki pervanelerin dönüşleri 

arasında bir hız farkı meydana getirilir. Tüm pervaneler aynı 

hızda döndüklerinde gövde üzerinde toplam sürüklenme 

kuvveti sıfır olur. Yan yana olan motorlar birbirlerinin sebep 

olduğu sürüklenme kuvvetlerini nötrlerler. Sapma hareketi 

için pervanelerde hız farkı oluşturulduğunda sürüklenme 

kuvveti sıfırdan farklı bir değere ulaşır. Bu sayede 

quadrocopterin kendi etrafında dönüşü sağlanır. Denklem 

10’da sapma torkuna ait denklem verilmiştir. 

  

                                        (10) 

 

Denklem 4 ve denklem 5 bulunan kuvvet ve tork eşitlikleri ile 

tekrar düzenlenerek ardından geçiş matrisleri ile çarpım işlemi 

gerçekleştirilerek quadrocopter doğrusal olmayan modeli elde 

edilmiştir. Modele ait çizgisel ve açısal ivmeler 11’den 16’ya 

kadar olan denklemlerde verilmiştir.   

 

                                               
(11) 

                                
               (12) 

                                   
              (13) 

                                   
                        (14) 

                                   
                         (15) 
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                       (16) 

 

Kontrol çalışmaları doğrusal model üzerinde yapılacağından 

quadrocopter modeli Taylor serisi 1. dereceye kadar açılarak 

doğrusallaştırılmıştır. Doğrusal model 17’den 22’ye kadar 

olan denklemlerde verilmiştir. 

 

                                                                            (17) 

                                              
                              (18) 

                                            
                              (19) 

                                              
                                  (20) 

                                              
                              (21) 

                                              
                              (22) 

3. Benzetim Çalışması 

Benzetim çalışmaları modellerin MATLAB/Simulink’te 

oluşturulup kontrollerinin yapılması şeklindedir. Matematiksel 

ifadesi denklem 23’te  domeninde verilen PID kontrolcü; 

hata işaretini oransal olarak ayarlayıp sistem yanıtını 

hızlandırabilen  bileşenine, sistem yanıtı ile referans değer 

arasındaki fark sıfır olana kadar hata değerini toplayıp kontrol 

işaretini düzenleyen  bileşenine, hata işaretinin türevini 

alarak işaretin değişim hızına bakıp hatanın gelecek değeri 

hakkında çıkarım yaparak sistem yanıtını hızlandıran  

bileşenine sahiptir. Üç serbestlik derecesine sahip PID 

kontrolcü yapısı quadrocopter doğrusal modelinin kontrolü 

için tercih edilmiştir. 

 

                                                        
(23) 

 

PID’nin türev birimi bir andaki ve o andan sonraki verinin 

farkına bakarak veri artış hızı hesabı yapar. Teorik olarak PID 

bu şekilde çalışmaktadır. Fakat bir sistemden gelecek verinin 

istemi mümkün değildir. Bu sebeple içinde türev birimi 

bulunduran kontrolcülerle yapılan çalışmalarda türev birimine 

bir filtre tasarlanır. Filtrede kutuplar sistem baskın 

kutuplarından uzakta olacak şekilde seçilir. PID kontrolcü 

filtre ile birlikte nedensellik ilkesini sağlamış olur. Filtre 

yapısını içinde barındıran türev birimi denklem 24’te 

verilmiştir. 

                                                  
                (24) 

3.1 Açı Kontrolleri  
                                                                                  

Quadrocopter için pratikte yapılacak kontrol çalışmalarına 

paralel olması amacıyla benzetim çalışmasında kontroller de 

açı modelleri üzerinden yapılmıştır. Pratik çalışmadan ayrı 

olarak yükseklik modeli için de kontrol çalışmaları yapılmıştır.  

Denklem 20, 21 ve 22’de açısal ivme modelleri görülmektedir. 

Açısal ivmeden açıya geçiş modellerin iki kez integralleri 

alınarak yapılmıştır. Açı modelleri üzerinden PID kontrolcüler 

%10 aşım ve 3 saniye yerleşme süresi için hesaplanmıştır. 

Benzetim çalışmasında kullanılan model parametreleri Tablo 

1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1: Benzetim parametreleri 

 

 

 

 

Belirlenen kriterler için hesaplanan açı modellerine ait PID 

kontrolcüler Tablo 2’de görülmektedir.  

 

Tablo 2:  Açı modelleri PID kontrolcüler 

 
Açı 

modeli 

Kp Ki Kd Türev Filtresi 

 

0.1894 0.0400 0.1970 69.931 

 

0.1894 0.0400 0.1970 69.931 

 

0.3156 0.0667 0.3284 69.931 

 

Açı modellerine ait grafikler Şekil 1 ve Şekil 2’de 

görülmektedir.  ve  modelleri ve kontrolcüler aynı 

olduğundan çıkış grafikleri ortak olarak verilmiştir. 

Şekil 1:  ve  çıkış işareti grafiği. 

 

Şekil 2:  çıkış işareti grafiği. 

3.2 Yükseklik Kontrolü 

 

3.2.1 Kontrolcü 1: PID tasarımı 

 

Yükseklik modeli için kontrolcü hesabında açı modellerinden 

farklı olarak sisteme ikinci bir giriş mevcuttur. Bu giriş 

bozucu etkisinde olan yerçekimidir. Yükseklik modelinde 
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yalnızca referans işaret girişi göz önüne alınarak %10 aşım ve 

3 saniye yerleşme süresi odaklı bir kontrolcü tasarlanmıştır. 

Kontrolcünün katsayıları Tablo 3’te, yükseklik model çıkış 

işareti Şekil 3’tedir. 

 

Tablo 3: Yükseklik modeli kontrolcü katsayıları (kontrolcü 1). 

 

 
Şekil 3:  modeli çıkış işareti (kontrolcü 1). 

 

Sistem yanıtına bakıldığında aşım ve yerleşme zamanı 

hedeflerine ulaşılamadığı görülmektedir. Yer çekimi bozucu 

bir etki olarak düşünüldüğünde hesaplanan PID kontrolcü bu 

bozucu etki karşısında başarılı bir kontrol sergileyememiştir. 

Bu sebeple yeni bir PID kontrolcü tasarlanmıştır. Bu yeni 

tasarımda en uygun kontrolcü katsayılarının belirlenmesi için 

yerel optimizasyon yöntemlerinden “Hooke ve Jeeves (H&J) 

metodu” kullanılmıştır. H&J metodu civar ve doğrultu araması 

şeklinde iki tekrarlı basamaktan oluşmaktadır. H&J metodu 

için MATLAB kodu oluşturulmuştur. Yükseklik için 

kontrolcünün sistem çıkış işareti yorumlanarak oluşturulması 

kararlaştırılmış ve bu amaçla kontrol kriterleri için amaç 

fonksiyonları oluşturulup algoritmaya eklenmiştir. H&J 

algoritması belirlenen başlangıç değerlerinden yakınsamalar 

yaparak en uygun kontrolcü katsayılarını hesaplamıştır. 

 

3.2.2 Kontrolcü 2: H&J ile PID tasarımı 

 

H&J algoritmasında aynı anda iki parametre için arama 

yapılabildiğinden kontrolcü katsayılarından biri serbest 

bırakılıp tespiti gözlemler ile yapılacaktır. Gözlemler sonucu 

yükseklik modeli için 3 saniye yerleşme süresini sağlayacak 

sistem çalışmasına uygun bir PID kontrolcü bulunamamıştır. 

Bu sebeple yerleşme süresi için en uygun Ki değerine sistem 

çıkışı gözlemlenerek belirlenecektir. Tasarım ölçütünden 

yerleşme zamanı yaklaşık 5 saniye olarak düzenlenmiştir. 

Sistem yanıtını 5 saniye civarında %2’lik banda sokacak 

katsayı aralığı -30<Ki<-20 olarak tespit edilmiştir. H&J 

algoritmasında bir değer Kp diğer değer Kd olarak 

düzenlenmiştir. Ki değeri ise belirtilen aralıkta değiştirilerek 

sonuçlar gözlemlenmiştir. Kontrolcü katsayıları %10 aşım 

kriteri için hesaplanmıştır. Ki=-25, Kp yakınsama için 

başlangıç değeri -70, Kd yakınsama için başlangıç değeri -40 

olarak belirlenmiştir. Bulunan katsayıları ile çıkış işareti 

incelendiğinde Ki katsayısının -50 civarlarında olması 

gerektiği belirlenmiştir. Son değerler: Kp=-113,5, Kd = -54,25 

ve Ki = -50’dir. Hesaplanan kontrolcü uygulandığında oluşan 

yükseklik çıkış işareti Şekil 4’te verilmiştir. 

Şekil 4:  modeli çıkış işareti (kontrolcü 2). 

 

Çıkış işareti grafiği incelendiğinde quadrocopterin yükseklik 

referans değerine yaklaşık 0 saniyede ulaştığı görülmektedir. 

Quadrocopterin bu kadar kısa sürede 1 metre yüksekliğe 

ulaşması gerçekliğe uygun değildir. Kontrol işareti grafiği 

incelendiğinde anlık olarak yüksek değerde işaret oluştuğu 

görülmektedir. Referans işaretinin 0’dan 1 olduğu anda 

kontrol işaretinde türev tekmesi olduğu görülmektedir. 

Pratikte quadrocopter motorlarının anlık olarak kontrol 

işaretinin bu değişimine tepki vermesi mümkün ve donanım 

sağlığı açısından uygun olmayabilir. Yapılan analizler sonucu 

PID kontrolcü yapısından PI-PD kontrolcü yapısına geçilmesi 

uygun ve gerekli görülmüştür. PI-PD kontrolcünün amacı PID 

kontrolcüde ileri yolda bulunan türev biriminden kaynaklı 

türev tekmesinin engellemektir. 

 

3.2.3 Kontrolcü 3: PI-PD tasarımı 

 

PI-PD kontrolcü için sistem çıkışı gözlemlendiğinde kritik 

sönümlü çıkış işareti eldesinin mümkün olduğu görülmüştür. 

Bu sebeple amaç fonksiyonu %0 aşım için düzenlenerek PD 

kısmının Kp ve Kd değerlerinin bulunması için H&J 

algoritması çalıştırılmıştır. H&J algoritması sonucu PD kısmı 

için son değerler Kp = -15, Kd = -8 olarak belirlenmiştir. 

Amaç fonksiyonu 3 saniye yerleşme süresine için 

düzenlenerek PI kısmı için de H&J ile katsayı hesabı 

yapılmıştır. H&J algoritması sonucu PI kısmı için son değerler 

Kp=-4,31,         Ki = -5 olarak belirlenmiştir. Bulunan PI ve 

PD katsayıları için birim basamak girişi altında sistem çıkış 

işareti ve PI-PD kontrol işareti grafikleri sırası ile Şekil 5 ve 

Şekil 6’da verilmiştir. 

Yükseklik 

modeli 

Kp Ki Kd Türev Filtresi (N) 

 

-

8.60 

-

1.99 

-

8.53 

69.931 
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Şekil 5:  modeli çıkış işareti (kontrolcü 3). 

 

Şekil 6:  modeli kontrol işareti (kontrolcü 3). 

 

Şekil 5 ve Şekil 6 incelendiğinde sistem çıkışının referans 

girişine 3 saniyenin altında %2’lik banda yerleşecek şekilde 

ulaştığı, kontrol işaretinin de türev tekmesinden kurtarıldığı, 

görülmüştür. PI-PD kontrol yapısı yükseklik kontrolünde 

başarılı olmuştur. 

 

4. Pratik Çalışma 

 
4.1 Donanım 

 

Şekil 7’deki Geliştirilen kontrol yazılımının test edilip 

gerçeklendiği Quadrocopterin yapımında 1 adet Raspberry Pi 

3B mikro işlemci kartı, 1 adet F450 quadrocopter frame 

gövdesi, 4 adet fırçasız DC motor, 4 adet ESC ivmeölçer ve 

jiroskop sensörü, RC (remote control) kumanda, 1 adet Li-Po 

batarya, 4 adet arduino nano, 4 adet pervane ve gerekli 

bağlantı kabloları kullanılmıştır. 

  

 

 

Şekil 7: Quadrocopter düzeneği 

 

4.2 Uçuş Kontrol Yazılımının Oluşturulması 

 

4.2.1 AltIMU-10 v4 sensör kartı kullanımı 

 

10 DOF IMU Sensör kartı hareket tespit uygulamalarında 

oldukça başarılı bir üründür. Aynı zamanda pozisyon, 

yükseklik ve sıcaklık ölçümleri yapabilmektedir. Bu kart 

multicopter tasarlamada, denge robotunuzda ya da insan 

makine geçiş formları uygulamalarında kullanılabilmektedir. 

Kart içerisinde  3-eksen jiroskop, 3-eksen ivmeölçer, ve 3-

eksen basınç/manyetometre özelliklerini mpu9255 çipi 

sayesinde sağlar. Kart I2C protokolünü desteklediğinden 

üzerindeki pinler standart I2C pinleridir. 

 

4.2.1.1 İvmeölçer 

 

Quadrocopter pozisyon kontrolü için elde edilmesi gereken en 

önemli şey quadrocopterin yalpalama, yunuslama ve sapma 

açıları bilgisidir. Bu açı bilgilerini elde edebilmek için 

ivmeölçer sensöründen yararlanılmıştır. İvmeölçer yer çekimi 

kuvvetinin eksenlere etkisini -1g ile +1g büyüklükleri arasında 

vermektedir. Elde edilen bu yer çekimi kuvveti çıktıları gerekli 

işlemler yapılarak yalpalama, yunuslama açı bilgisi olarak elde 

edilmiştir. Bu işlem denklem 25 ve 26’da görülmektedir. 

Sensörün çıkış değerleri incelendiğinde elde edilen çıkış 

değerlerinde gürültü olduğu tespit edilmiştir, yani sensör 

hareketsizken ölçüm değerlerinin sabit olması gerekirken çıkış 

değerleri değişken ve salınımlı okunmaktadır. 

    (25) 

 

    (26) 

4.2.1.2 Jiroskop 

 

Jiroskop, açısal hızı algılayabilen ve ölçüm birimi 

derece/saniye olan bir sensördür. Quadrocopter pozisyon 

kontrolü için yalpalama, yunuslama ve sapma açısı bilgilerine 

ihtiyaç duyulduğundan jiroskop ölçüm değerlerinin integrali 

alınmıştır. Sensörün çıkış değerleri incelendiğinde elde edilen 

çıkış değerlerinde kayma (drift) olduğu tespit edilmiştir, yani 

sensör hareketsiz durumda iken sıfırdan farklı ve artan 
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değerler göstermektedir. Bunun nedeni sensör çıktılarının 

gürültülerinin de integral işlemine dahil olmasıdır. 

 

4.2.2 Kalman Filtresi 

 

Kalman filtresi yardımıyla iki sensörün çıktısı kullanılarak 

daha doğru ve gürültüsüz çıktılar elde edilmiştir. İvmeölçer 

her ne kadar doğru ölçüm yapsa da en büyük sorun 

çıktılardaki gürültüler ve salınımlardır. Aynı şekilde jiroskop 

çok hassas ölçüm yeteneğine sahip olsa da yapılan işlemlere 

rağmen çıktılardaki kayma problemi tam olarak 

çözülememektedir. İvmeölçerin doğruluğunu kullanıp 

gürültüsünü bastırmak; jiroskobun hassasiyetini kullanıp 

kayma problemini çözebilmek için Kalman filtresi 

kullanılmıştır.  

 

4.2.3 Zaman Kesmesi 

 

Zaman kesmesinin kullanılmasının temel nedeni, çalışma 

frekansının sabit ve 100 Hz olmasını garanti altına almaktır. 

Sabit çalışma frekansı, jiroskopla ölçülen açısal hız verilerinin 

doğru bir şekilde integre edilmesini sağlamaktadır.  

 

4.2.4 RC Alıcı Sinyalinin RPi’de Okunması 

 

Raspberry Pi’nin analog giriş bulundurmaması ve RC alıcı 

sinyalinin analog değer üretmesinden dolayı kumandadan veri 

okuması yapabilmek için analog girişleri olan Arduino Nano 

kartı kullanılmıştır. Ayrıca RC alıcıdaki sinyalin periyodu 15 

ms olması, 10 ms (100 Hz) tarama çevriminde çalışmayı 

imkansız kılmasından dolayı thread yapısı kullanılmıştır. 

     Thread’ler ana program ortamında birden fazla iş yürütme 

imkanı sağlayan program parçalarıdır. Thread içerisinde 

çalışan fonksiyonlar ana program için fazladan iş yükü teşkil 

etmezler ve tarama çevrim süresini (ana programın çalışma 

frekansını) etkilemezler. 

      Arduino nano’nun tercih edilme sebebi daha hafif ve 

küçük olmasıdır. RPi master, Arduino Nano’lar slave olacak 

şekilde I2C haberleşme kodu geliştirilmiştir. Bu yöntem 

sayesinde RPi ‘de dengeli ve hassas RC alıcı sinyalleri elde 

edilmiştir. Ancak I2C master – slave haberleşme yöntemi ile 

tek kanal veri iletimi yapılabilmektedir. Bu yüzden 4 tane 

Arduino Nano ile RC alıcı sinyali okunup i2c haberleşme 

yöntemi ile RPi‘e aktarılmıştır. Ayrıca RPi master 

fonksiyonları her bir kanal için bir thread yapısı oluşturulup 

thread program parçalarında RC alıcı sinyalleri elde edilmiştir.  

 

5. Sonuç 

 
Quadrocopter kontrolü için benzetim çalışmasında 6 adet 

kontrolcü tasarlanmıştır. Çeşitli yöntemler ile tasarlanan 

kontrolcüler kendi aralarında kıyaslanmıştır. Yapılan 

kıyaslama sonucu 4 kontrolcünün gerçek sistem üstünde 

denenmesine karar verilmiştir. 

      PID katsayıları belirlenirken P, I ve D kısımlarının 

quadrocopter hareketlerine etkileri ayrı ayrı incelenmiştir.  

      Kp katsayısının büyük değerleri için quadrocopterin 

bulunduğu konumdan referans konumuna ulaşması hızlı 

olmuştur. Küçük Kp değerlerinde kontrolcü çıkışları motorlar 

için yeterli PWM değerlerini sağlayamadığından quadrocopter 

referans konuma ulaşamamış yani sürekli hal hatası meydana 

gelmiştir. Sistemi kararsızlığa sürüklemeyecek ve sürekli hal 

hatası yaptırmayacak Kp değeri bu şekilde belirlenmiştir. 

       Ki katsayısının küçük değerleri için hatanın işaret 

değiştirmesi durumunda kontrolcünün integral çıkışının 

tepkisi gecikmektedir. Ki katsayısının büyük değerlerinde 

hatanın küçük olması durumunda bile I kısmı gereğinden fazla 

biriktirme yapıp çıkış ürettiği görülmüştür. Hata işaretine hızlı 

tepki verecek ve küçük hata değerlerinde sisteme salınım 

yaptırmayacak Ki değeri belirlenmiştir. 

       Kd katsayı küçük seçildiğinde quadrocopterin hızlı 

hareketleri sonucu hatanın hızlı değişimine karşılık D 

kısmının çıkışı küçük kalmaktadır. Kd’nin büyük değerlerinde 

ise D çıkışının, P çıkışını bastırdığı ve quadrocopterin referans 

konuma yerleşmesini geciktirdiği gözlenmiştir. Aşımı 

olabildiğince küçük tutacak ve yerleşme zamanına etkisi en az 

olacak Kd değeri belirlenmiştir. 

       Bulunan en uygun kontrolcü quadrocopter üzerinde 

denendiğinde bozucu etkilerini başarılı bir şekilde bastırdığı 

ve referans konumuna yerleştirdiği gözlemlenmiştir. 

Quadrocopter referans konumda bir süre sabit kaldıktan sonra 

tıpkı bozucu giriş uygulanmış gibi hareket ettiği ve kendinden 

gelen bu bozucuyu bastırmak için tepki verdiği görülmüştür. 

Beklenmeyen bu davranış için olası sebepler araştırılmış ve 

bunların RPi’nin GPIO programlanmasına yalnızca 50kHz’lik 

çalışma frekansı ayırması, ana çevrimin hızlandırılması için 

sensör okumalarına program parçacıkları oluşturulması, PID 

çevrimi ile sensör okuma programlarının eş zamanlı 

çalışmasında aksaklık olabileceği düşünülmektedir.  

       Mini bilgisayar RPi yerine, GPIO programlaması için 

tasarlanan mikrokontrolor olan Arduino’da testlere devam 

edilmiştir. Arduino UNO işlem hızı 16 MHz olup tüm 

işlemlerin (sensör okuma, kumanda okuma, PID, motor sürme 

çevrimleri) aynı çevrim içinde istenen frekansta çalışması için 

yeterlilik göstererek başarılı testler yapılmıştır. 
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Özetçe

Bu çalışmada, ikisi büyük, ikisi küçük toplam dört perva-
neli robot helikopterin modellenmesi, uçuş kontrolcü analizi ve
simülasyonları yapılmıştır. İki büyük pervanenin esas yükü taşı-
ması, iki küçük pervanenin de boylamsal eksende istikrarı sağ-
laması düşünülmüştür. Alışıldık dört pervaneli robot helikop-
terlerin pervanelerinin dönüş yönleri PNPN (P: saat yönü, N:
saatin tersi yönü) sırasındadır. Bizim önerdiğimiz tasarımda ise
pervanelerin dönüş sırası PPNN şeklindedir. Çünkü karşılıklı
büyük pervanelerin tepki torklarının ve karşılıklı küçük perva-
nelerin tepki torklarının birbirlerini gidermeleri için PPNN dü-
zenine ihtiyaç vardır. Ancak PPNN pervane düzenindeki heli-
kopterler, bir eksenden (örneğin yalpa ekseninden) vazgeçilme-
den kontrol edilememektedir. Bu çalışmada önerilen sistemde,
iki küçük pervaneye fazladan servo motoru ekleyerek kontrol
edilebilirlik sağlanmıştır. Bu tasarım ile mekanik karmaşıklığı
çok arttırmadan (“swashplate” mekanizması kullanılmamıştır)
verimli bir şekilde ağır yük taşımak hedeflenmiştir.

Abstract

In this study, we have modeled, controlled and simulated
a helicopter which consist of two large propellers to carry the
main payload and two small propellers to stabilize the roll at-
titude. Conventional quadcopters have PNPN (P: Clockwise,
N: Counterclockwise) propeller arrangement. However, the sys-
tem we proposed has PPNN propeller arrangement in order to
compensate the reaction torques of equally sized propeller pairs
which are placed at opposite sides. However, quadcopters with
PPNN propeller arrangement loses controllability upon hove-
ring. In this work, therefore, controllability is satisfied by ad-
ding servo motors to small propellers for them to tilt. In this
design, we aimed to carry heavy payload in an efficient way wit-
hout increasing the mechanical complexity (“swashplate” mec-
hanism is not used).

1. Giriş

Havacılık robotiği, robotiğin ve çok pervaneli robot helikop-
terlerin hızla büyüyen bir alanıdır. Dört pervaneli hava robotu
araçları, mekanik kolaylığı ve bulunabilirliği nedeniyle akade-
misyenler, mühendisler ve meraklıları arasında standart bir plat-
form haline gelmiştir. Ticari kullanım kapsamının artması için,
mevcut çözümlerin uçuş süresi dayanıklılığının ve taşıma ka-
pasitesinin artması gerekmektedir. Bu nedenle, gövde tasarımı,
sistem tasarımı, pil ve diğer teknolojiler üzerine yapılan çalış-
malar dünya genelinde hararetli çalışma konularıdır. Temelde,
İHA’lar (insansız hava aracı) ikiye ayrılmaktadır; sabit kanatlı
uçaklar ve döner kanatlı helikopterler. Sabit kanatlı uçaklar yük-
sek hızlarda daha uzun süre uçma avantajına sahiptirler. Döner
kanatlı helikopterler ise havada asılı kalma, dikine kalkış-iniş
(VTOL) gerçekleştirme ve atik manevra kabiliyetlerine sahip-
tir. İki türün avantajlarını tek bir platformda birleştiren hibrit
çözümler de mevcuttur [1]. Tek büyük pervaneli ve zıt tork için
kuyruk pervaneli kurulum, en yaygın helikopter tasarımı olmuş-
tur. Ancak bu tasarımda motor gücünün bir kısmı, torku yenmek
için harcanmaktadır. Zıt yönde dönen iki pervaneli helikopter
tasarımında ise, tork kuvvetleri birbirlerini gidermektedir. Mo-
tor gücünün tamamı kaldırma için kullanılmaktadır. Bu iki tür
helikopterde mevcut olan mekanik karmaşıklık, İHA’lar için bir
dezavantajdır (“swashplate” mekanizması ve diğer eklemler).
Kontrolün, pervanelerin dönüş hızları değiştirilerek gerçekleş-
tirildiği çok pervaneli robot helikopterlerde ise bu mekanik kar-
maşıklık daha azdır.

Bu konularda ilerleme sağlamak için yeni bir robot helikop-
ter tasarımı yapılmıştır. Ana yükü taşımak için iki büyük perva-
neden, yönelimi kontrol etmek ve istikrarı geliştirmek için iki
küçük pervane ve iki servo motordan oluşan bir hava robotu
tasarlayarak verimlilik sorununa bir çözüm bulunmuştur. Bü-
yük pervaneler, disk alanları büyük olduğundan, küçük perva-
nelere göre daha verimli çalışacaktır. Dolayısıyla esas yükü iki
büyük pervanenin taşıması düşünülmüştür. Sistemin boyutunu
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Şekil 1: Önerilen konfigürasyon

Şekil 2: Soldaki Şekil: PNPN düzen, Sağdaki Şekil: PPNN dü-
zen

çok fazla arttırmak istemediğimizden dolayı dört büyük per-
vane kullanılmamıştır. İki büyük iki küçük pervane düzeninin,
ileri yöndeki uçuş profilinde aerodinamik yönden de avantajlı
olacaktır. Önerilen tasarımda “swashplate” mekanizması yok-
tur. Böylelikle mekanik karmaşıklık düşük seviyededir. Öneri-
len tasarım Şekil 1 ile verilmiştir.

Alışıldık dört pervaneli robot helikopterlerin pervaneleri-
nin dönüş yönleri PNPN (P: saat yönü, N: saatin tersi yönü)
sırasındadır (Bkz. Şekil 2). Önerdiğimiz tasarımda ise pervane-
lerin dönüş sırası PPNN olmak durumundadır. Çünkü, havada
denge noktasında, karşılıklı büyük pervanelerin tepki torkları-
nın ve karşılıklı küçük pervanelerin tepki torklarının birbirlerini
gidermeleri için PPNN düzenine ihtiyaç vardır.

Ancak bu tasarım, klasik yöntemlerle analiz edildiğinde,
sistemin kontrol edilemeyeceği, havada sabit bir noktada asılı
kalamayacağı bulunmuştur [2]. Bu sonuçlar dört eş pervaneli
robot helikoperler için de geçerlidir; “PPNN” pervane düzenin-
deki helikopterler, bir eksenden (örneğin yalpa ekseninden) vaz-
geçilmeden kontrol edilememektedir. Kontrol edilebilirliği sağ-
lamak için iki küçük pervaneye fazladan servo motoru eklene-
rek, küçük pervanelerin eğim yapabilmeleri sağlanmıştır. Böy-
lelikle dördü pervane ikisi servo motor olmak üzere toplamda
altı adet eyleyici bulunmaktadır.

Klasik yöntemle bir sistemin bütün durumlarının kontrol
edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi, pratikte tek başına yeterli
değildir. Örneğin Şekil 2 ile verilen “PPNN” pervane düzenin-
deki dört pervaneli bir robot helikopterde, iskelet kollarından
birinin uzunluğunu ε kadar uzatsaydık, sistem teoride kontrol
edilebilir çıkacaktı. Ancak pratikte kontrol edebilmek için son-
suz band genişliğine sahip motorlara ve gecikmesiz sensörlere
ihtiyacımız olacaktı. Dolayısıyla kontrol edilebilirliği derece-
lendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu kavram [3] numaralı kay-
nakta detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Kontrol edilebilirlik de-

recesini, [4] referansında önerilen algoritmayla analitik olarak
da bulmak mümkündür. Bu çalışmada ise Şekil 1 ile önerilen
tasarım, klasik yöntem ile kontrol edilebilirliği incelenmiş, ger-
çekçi bir simülasyon ortamında da sonuçlar doğrulanmıştır.

Bölüm 2 ile, sistemin dinamik modeli ve doğrusal olma-
yan denklemleri çıkarılmıştır. Denge noktasında sistem doğru-
sallaştırılmıştır ve kontrol edilebilirlik matrisinin tam rank olup
olmadığına bakılmıştır. Daha sonra da bu sisteme bir otopilot
tasarlanmıştır. Bölüm 3 ile ise simülasyon sonuçları paylaşıl-
mıştır.

2. Dinamik model ve kontrolcü tasarımı
Şekil 1 ile verilen sistemde dört pervane iki de servo motor bu-
lunmaktadır. Birinci ve ikinci pervaneler, z eksenine göre pozitif
yönde, ω1 ve ω2 rad/s açısal hızlarıyla, üçüncü ve dördüncü per-
vaneler de z eksenine göre negatif yönde ω3 ve ω4 rad/s açısal
hızlarıyla dönmektedir. Pervanelerin poziyonu birden dörde, xy
düzleminde, x ekseninden itibaren sırasıyla 0, 90, 180 ve 270
derecelerde konumlanmıştır. Birinci servo motor y ekseninde
pozitif yönde dönmektedir ve ikinci pervaneye ξ1 radyan kadar
eğim vermektedir. Benzer şekilde ikinci servo motor da y ek-
seninde pozitif yönde dönmektedir ve dördüncü pervaneye ξ2
radyan kadar eğim verebilmektedir.

İlerleyen bölümlerde kullanılan terimlerin açıklaması aşa-
ğıda verilmiştir;

• Ktb : Büyük pervanenin itme kuvveti katsayısı
(N s2/rad2).

• Kts : Küçük pervanenin itme kuvveti katsayısı
(N s2/rad2).

• Kmb : Büyük pervanenin dönme kuvveti katsayısı
(Nms2/rad2).

• Kms : Küçük pervanenin dönme kuvveti katsayısı
(Nms2/rad2).

• db : Büyük pervane ile gövde merkezi arası mesafe (m).

• ds : Küçük pervane ile gövde merkezi arası mesafe (m).

• Cα : cos(α), Sα : sin(α), Tα : tan(α)

• Ri(α) : i ekseni etrafında α açısı kadar dönüşü ifade
eden rotasyon matrisi.

• B: Gövde koordinat sistemi, e: Dünya koordinat sistemi.

Dört pervaneli hava robotu modellenmesinde, [5–9] kay-
naklarında izlenen yaklaşım izlenmiştir. Kullanılan varsayımlar
şunlardır;

• Katı gövde.

• Kütle ve eylemsizlik momenti sabit.

• Kütle simetrik dağılmıştır; diğer bir ifadeyle, eylemsizlik
momenti matrisi sadece diyagonal elemanlardan oluş-
maktadır; J = diag(Ixx, Iyy, Izz)

• Yer çekimi kuvveti, oeze ekseninde pozitif yönde etki et-
mektedir ve pervane itme kuvveti obzb ekseninde negatif
yönde etki etmektedir.

Bu varsayımlar altında katı gövde dinamik denklemleri çı-
karılacaktır. 1’den 4’e kadar pervanelerin gövde eksenindeki
itme ve dönme kuvvetleri aşağıdaki gibi modellenmiştir;
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fB1 =

 0

0

−Ktb ω
2
1

 fB2 =

 −Kts ω
2
2 Sξ1

0

−Kts ω
2
2 Cξ1


fB3 =

 0

0

−Ktb ω
2
3

 fB4 =

 −Kts ω
2
4 Sξ2

0

−Kts ω
2
4 Cξ2


(1)

MB
1 =

 0

Ktb db ω
2
1

−Kmb ω
2
1

 MB
3 =

 0

−Ktb db ω
2
3

Kmb ω
2
3


MB

2 =

 −ω2
2 (Kms Sξ1 −Kts ds Cξ1)

0

−ω2
2 (Kms Cξ1 + Kts ds Sξ1)


MB

4 =

 ω2
4 (Kms Sξ2 −Kts ds Cξ2)

0

ω2
4 (Kms Cξ2 + Kts ds Sξ2)


(2)

Gövde merkezine etki eden, gövde eksen takımındaki top-
lam itme ve dönme kuvvetleri aşağıdaki şekildedir;

FBext =

4∑
i=1

FBi , MB
ext =

4∑
i=1

MB
i (3)

Euler açıları, φ, θ, ψ, gövde eksen takımından Dünya ek-
sen takımına olan “roll, pitch, yaw” açılarını ifade eder. Gövde
eksen takımından Dünya eksen takımına olan doğrultu kosinüs
matrisi (direction cosine matrix) aşağıdaki şekildedir;

CEB = Rz(ψ)Ry(θ)Rx(φ) (4)

İtme kuvvetini Dünya eksen takımına taşıdığımızda elde
edeceğimiz terim aşağıdaki şekildedir;

FEext = CEBF
B
ext (5)

2.1. Doğrusal olmayan model

Doğrusal olmayan dinamikleri ifade eden denklemi, ẋ =

f(x, η), türetmek istiyoruz. Burada, girdi vektörü η, durum
vektörü ise x ile tanımlanmıştır.

η = [ω2
1 ω

2
2 ω

2
3 ω

2
4 ξ1 ξ2]T (6)

x = [xE yE zE︸ ︷︷ ︸
pos

φE θE ψE︸ ︷︷ ︸
angle

uE vE wE︸ ︷︷ ︸
vel

pB qB rB︸ ︷︷ ︸
angular vel

]T (7)

Durum vektörünün pozisyon, açı ve hız elemanları Dünya
koordinat sisteminde tanımlanmıştır. Açısal hız elemanları ise
gövde koordinat sisteminde tanımlanmıştır.

Çıktı vektörü, ölçebildiğimiz veya belli bir biçimde davran-
dığını bildiğimiz, özellikle ilgilendiğimiz değişkenlerden olu-
şur. Bizim sistemimizde, açısal hızları (pB , qB , rB) cayroskop
kullanarak, yalpa (yaw) yönelimini (ψE) magnetometre kulla-
narak, dünya pozisyonunu (xE , yE , zE) GPS kullanarak ölçe-
bileceğiz. Bu durumda ölçüm fonksiyonumuz 7×1’lik vektör
olarak aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

y = h(x)

= [xE yE zE ψE pB qB rB ]T
(8)

Diferansiyel ötelenme denklemleri; ẋ

ẏ

ż

 =

 u

v

w

 , V̇ =

 u̇

v̇

ẇ

 =

 0

0

g

+
1

m
FEext

(9)

Diferansiyel dönü denklemleri; φ̇

θ̇

ψ̇

 =

 p+
Sθ (r Cφ+q Sφ)

Cθ
q Cφ − r Sφ
r Cφ+q Sφ

Cθ


Ω̇B =

 ṗ

q̇

ṙ

 = J−1(−ΩB × (JΩB) +MB
ext)

(10)

ile verilmiştir. Yukarıda türetilen bütün denklemler toparlandı-
ğında, doğrusal olmayan model aşağıdaki denklem ile ifade edi-
lebilir;

f(x, η) = [ẋE ẏE żE φ̇E θ̇E ψ̇E u̇E v̇E ẇE ṗB q̇B ṙB ]T =

u

v

w

p+
Sθ (r Cφ+q Sφ)

Cθ
q Cφ − r Sφ
r Cφ+q Sφ

Cθ

− (Sφ Sψ+Cφ Cψ Sθ)∆1+Kts Cψ Cθ (ω2
2 Sξ1+ω2

4 Sξ2)
m

(Cψ Sφ−Cφ Sψ Sθ)∆1−Kts Cθ Sψ (ω2
2 Sξ1+ω2

4 Sξ2)
m

g +
Kts Sθ (ω2

2 Sξ1+ω2
4 Sξ2)−Cφ Cθ ∆1

m

−T2 Sξ1−T4 Sξ2−Iyy q r+Izz q r−Kts ds ω
2
2 Cξ1+Kts ds ω

2
4 Cξ2

Ixx
Ktb

db ω
2
1−Ktb

db ω
2
3−Ixx p r+Izz p r

Iyy

−T1−T3−Ixx p q+Iyy p q+T2 Cξ1−T4 Cξ2+Kts ds ω
2
2 Sξ1−Kts ds ω

2
4 Sξ2

Izz


(11)

Burada aşağıdaki sadeleştirme terimi kullanılmıştır.

∆1 = Ktb ω
2
1 + Ktb ω

2
3 + Kts ω

2
2 Cξ1 + Kts ω

2
4 Cξ2

T1 = Kmb ω
2
1 , T2 = Kms ω

2
2 , T3 = Kmb ω

2
3 , T4 = Kms ω

2
4

2.2. Doğrusallaştırma

Havada asılı kalma pozisyonunda bir denge noktası bulunmak-
tadır. Bu denge noktasına ait durum ve girdi vektörleri şunlardır;

X0 = (x0 y0 z0 0 0 ψ0 0 0 0 0 0 0)T

η0 =
(
ω2
1,0 ω

2
2,0 ω

2
3,0 ω

2
4,0 0 0

)T (12)

Denge noktasında, büyük ve küçük pervanelerin ürettikleri
torkların birbirlerini karşılıklı gidermeleri için ω1,0 = ω3,0 ve
ω2,0 = ω4,0 seçilir. Denge noktasında, durumların ilk türevleri
sıfıra eşittir;

f(X0, η0) ≡ 0 (13)

Bu durumda, doğrusal olmayan model (Denklem 8 ve 11),
denge noktası etrafında aşağıdaki gibi doğrusallaştırılabilir.
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A =
∂f(X0, η0)

∂x
B =

∂f(X0, η0)

∂η
C =

∂h(X0)

∂x
(14)

Dinamik denklemler aşağıdaki şekildedir;

ż = Az +Bv (15)

z = x−X0 (16)

v = η − η0 (17)

Doğrusal sistemin girdi sinyalinin orijini, v = 06x1 (Bkz.
Denklem 17), erişilebilir kontrol kümesinin iç kısmında yer al-
maktadır. Dolayısıyla klasik kontrol edilebilirlik analiz teknik-
leri sistem üzerinde uygulanabilir. Kontrol edilebilirlik ve göz-
lemlenebilirlik matrislerini, “MATLAB Symbolic Toolbox” ile
incelediğimizde, tam rank olduklarını görüyoruz (Bkz. Denk-
lem 18). Sistem hem kontrol edilebilir hem de gözlemlenebilir
çıkmaktadır.

Rank
(
B AB A2B . . . A11B

)
= 12

Rank


C

CA

CA2

...
CA11

 = 12
(18)

2.3. Kontrol atama matrisinin belirlenmesi

Uçuş kontrol sistemi için, enlemsel ve boylamsal pozisyon du-
rumlarını (x, y) ve türevlerini (u, v) ihmal ederek daha düşük
dereceli yeni bir doğrusal dinamik model elde edilebilir. Denk-
lem 15, aşağıdaki gibi düzenlenerek, 6 × 1’lik girdi vektörü
motor parametrelerini (v), 4 × 1’lik girdi vektörü kuvvet para-
metrelerine (u), çevrilir. Kuvvet vektörünün ilk elemanı gövde
eksen takımında z eksenindeki kuvvetten ve diğer üç elemanı
da gövde eksen takımında 3 eksende dönü kuvvetlerinden oluş-
maktadır;

ż = Az + B︸︷︷︸
=GBf

v (19)

= Az +GBfv︸︷︷︸
=u

(20)

= Az +Gu (21)

Burada;

z = [zE φE θE ψE wE pB qB rB ]T ∈ R8 (22)

u = [fz τx τy τz ]T ∈ R4 (23)

A =

(
04×4 I4×4

04×4 04×4

)
∈ R8×8 (24)

G =

(
04×4

J−1
f

)
∈ R8×4 (25)

Jf = diag(m, Ixx, Iyy, Izz) ∈ R4×4 (26)

Girdi vektöründe, u, gövde koordinat sisteminde, fz kuvvet
girdisi, ve τx, τy , τz tork girdileridir.

Kontrol etkinlik matrisi, Bf , motor ve servo kontrol para-
metrelerini, itme ve dönü kuvvetlerine eşlemektedir.

u = Bf v (27)

Burada, u = [fz τx τy τz ]T , v = [ω2
1 ω

2
2 ω

2
3 ω

2
4 ξ1 ξ2]T

alınmıştır. Kontrol etkinlik matrisi, Bf ’i türetmek için Denk-
lem 14 ile verilen B matrisinin son dört satırı alınır (B̄) ve sol-
dan Jf ile çarpılır. 4×6 boyutundakiBf kontrol etkinlik matrisi
Denklem 28 ile verilmiştir.

Bf = Jf B̄

=


−Ktb −Kts −Ktb −Kts

0 Kts ds 0 −Kts ds

Ktb db 0 −Ktb db 0

−Kmb −Kms Kmb Kms

. . .

0 0

−Kms ω
2
2,0 Kms ω

2
4,0

0 0

−Kts ds ω
2
2,0 Kts ds ω

2
4,0


(28)

Kontrol atama matrisi, Pca, kontrol etkinlik matrisinin tam
tersi işlevini görmektedir. İtme ve dönü kuvvetlerini motor
ve servo kontrol parametrelerine atamaktadır. Kontrol etkinlik
matrisi, Bf rankı 4’tür. Tam rank değildir. Dolayısıyla sonsuz
adet kontrol atama matrisi, Pca, türetilebilir. Muhtemel kontrol
atama matrislerinden bir tanesi, kontrol etkinlik matrisinin, Bf ,
yalancı tersi (pseudo-inverse) alınarak elde edilebilir. Kontrol
etkinlik matrisinin yalancı tersi, minimum norm çözümü vere-
cektir, ancak bu sonuç minimum enerji çözüm olmayabilir. Mi-
nimum enerji çözüm için, kontrol etkinlik matrisini, Bf , ağır-
lıklandırarak yalancı tersini almak gerekebilir. Elde edilen kont-
rol atama matrisi aşağıda verilmiştir.

Pca = BTf (Bf B
T
f )−1 (29)

Kontrol atama matrisi açılışta bir kere hesaplanmaktadır ve
uçuş kontrol sisteminde kullanılmaktadır. Dolayısıyla gerçek
zamanlı kontrol sisteminde Denklem 29 işlemci gücü yeme-
mektedir. Kontrol atama matrisi ile, istenilen referans kuvvet ve
tork komutları, motor parametrelerine v = Pcau ile eşleştirile-
bilir. Denge noktasında doğrusallaştırılmış sistemde motorların
denge durum vektörü η0 olmak üzere, motorlara verilecek ko-
mut Denklem 30 ile elde edilebilir.

η = η0 + Pca u (30)

3. Otopilot ve simülasyon sonuçları
Önerilen sistemin ve kontrol atama matrisinin uygulanabilirli-
ğini denemek için MATLAB/SIMULINK ortamında, doğrusal
olmayan sistem (Denklem 11) gerçekçi parametrelerle simüle
edilmiştir. Detaylı tasarımdan sonra bu parametreler değişebilir.
Şimdilik seçilen sistem ve pervane parametreler Çizelge 1’de
verilmiştir.

Kontrol döngüleri, art arda basamaklandırılmış klasik PID
kontrolcülerinden oluşmaktadır. Uçuş kontrol yapısı Şekil 3
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Tablo 1: Sistem, ortam ve pervane parametreleri

Açıklama Sembol Değer Birim
Toplam ağırlık m 7.293 kg
Eylemsizlik momenti Ixx 0.13 kg·m2

Eylemsizlik momenti Iyy 0.25 kg·m2

Eylemsizlik momenti Izz 0.55 kg·m2

Pervane yarıçapı rb 0.41 m
Pervane yarıçapı rs 0.20 m
Merkeze uzaklık db 0.55 m
Merkeze uzaklık ds 0.45 m
İtme kuvveti katsayı Ktb 0.001 N·s2/rad2

İtme kuvveti katsayı Kts 6.6e-05 N·s2/rad2

Dönme kuvveti katsayı Kmb 3.04e-05 Nm·s2/rad2

Dönme kuvveti katsayı Kms 9.66e-07 Nm·s2/rad2

Maksimum açısal hız max(ω1,3) 372 rad/s
Maksimum açısal hız max(ω2,4) 770 rad/s

Şekil 3: Helikopterler için genel uçuş kontrol mimarisi [5,
p. 254]

ile verilmiştir. Pozisyon döngüsünde türetilen istenen yunus-
lama ve sapma açıları (φD, ΘD), sistemi 5 m/s hızın üstüne
çıkartmayacak şekilde limitlenmiştir. İstenilen referans yüksek-
lik itme kuvveti, fz , maksimum itme kuvvetinin 0.75’i ile li-
mitlenmiştir ki, geriye kalan itme kuvveti, yönelim stabilizas-
yonu için tampon oluştursun. Kontrol atama bloğunda (control
allocator) istenen itme ve dönü kuvvetleri, rotor ve servo pa-
rametrelerine eşleştirilmektedir (Denklem 30). Denge noktası,
η0 =

(
ω2
1,0 ω

2
2,0 ω

2
3,0 ω

2
4,0 ξ1,0 ξ2,0

)T büyük pervanelerin top-
lam ağırlığın 0.85’ini, küçük pervanelerin de toplam ağırlığın
0.15’ini taşıyacak şekilde seçilmiştir.

Şekil 4 ile verilen simülasyon sonuçlarına göre sistem istik-
rarlı bir uçuş gerçekleştirebilmektedir ve güzergah takip perfor-
mansı yeterlidir. İçten dışa doğru, basamaklı kontrol döngüleri
şu sıradadır; açısal hız (Şekil 5), yönelim (Şekil 6), doğrusal hız
(Şekil 7) ve pozisyon (Şekil 8). İçten dışa doğru, kontrol döngü-
lerinin kapalı çevrim band genişlikleri düşmektedir. Şekil 9 ile
verilen pervane dönüş hızlarına göre, sistem, motorların dönüş
hızlarındaki ufak değişikler ile kontrol edilebilmektedir. Rüz-
gar gibi bozucu etkilerin etkisi arttıkça motor hızlarındaki de-
ğişimlerin miktarı da artacaktır. Servo motor açıları Şekil 10 ile
verilmiştir. Servo motorların esas amacı, yalpa eksenini kontrol
etmektir; ξ1 ve ξ2 açıları genelde birbirlerinin tersi olmaktadır.
Bu sebepten dolayı iki ayrı servo motora ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bir servo motor ile iki küçük pervaneye açı vermek, sistemi
kontrol etmeye yetmeyecektir.

Şekil 4: Güzargah takip sonuçları

Şekil 5: Açısal hız takip

Şekil 6: Yönelim kontrolü

4. Sonuç
Bu çalışmada yaygın olmayan, farklı bir hava robotu öneri-
sinde bulunulmuştur. “Swashplate” gibi mekanik olarak karma-
şık mekanizmalar kullanmadan, verimli bir şekilde ağır yük ta-
şımak hedeflenmiştir. Sistemin dinamik modellemesi yapılmış-
tır. Kontrol edilebilirliği klasik yöntemle analiz edilmiş ve kont-
rol edilebilir olduğu görülmüştür. Pratikte ne kadar kontrol edi-
lebildiğini görebilmek için de kontrolcü tasarlanmış ve gerçekçi
parametrelerle simüle edilmiştir. Sistemin yeterli istikrarı ve
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Şekil 7: Doğrusal hız kontrolü

Şekil 8: Pozisyon kontrolü

Şekil 9: Fırçasız motor kontrolü (sol: rad/s, sağ: itki yüzdesi)

güzergah takip performansını sağladığı görülmektedir. Bundan
sonraki çalışmalarda, 4-7 kg yükü en az 15-20 dakika havada
taşıyacak şekilde sistem tasarım optimizasyonu gerçekleştirile-
cektir. Simülasyonlar, Gazebo robot simülasyon ortamına akta-
rılacaktır. Fizibilite çalışması bittikten sonra da cihazın inşasına
ve testlerine başlanacaktır. Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk
tercih edilecektir. Yazılım olarak da ArduPilot gurubunun açık

Şekil 10: Servo motor kontrolü

kaynak kodu modifiye edilecektir. Kontrol atama matrisi, enerji
optimal otopilot için geliştirilecektir. Enerji minimum kontrol
atama matrisini, Pca elde etmenin bir yolu, kontrol etkinlik mat-
risinin, Bf , ağırlıklandırılmış yalancı tersini almaktır, ama di-
ğer metodlar da araştırılacaktır.
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Özetçe 

Bu bildiride, Sürekli Zaman Genelleştirilmiş Öngörülü 

Denetim (SÜGÖNDE) yöntemi kullanılarak F-16 savaş uçağı 

için hız ve irtifa tutuş otopilotu tasarımı ve benzetim çalışması 

yapılmıştır. Hava aracının boylamsal eksende kararlılık ve 

denetimini sağlayan bu otopilot sistemleri yarı otonom uçuş 

denetim sistemi kapsamında olup hız ve irtifa komutlarını 

hassas bir şekilde takip edebilmektedir. Tasarımda kullanılan 

SÜGÖNDE yöntemi, sistemin çıkışının öngörülmesine 

dayanan güçlü bir denetim yöntemidir. Otopilot tasarımları 

askeri standartlar göz önüne alınarak yapılmıştır. Benzetim 

çalışmasının yapıldığı doğrusal olmayan modelde yüksek 

doğrulukta aerodinamik veri tabanı kullanılmış, algılayıcı ve 

eyleyici modelleri ile zaman gecikmeleri de modele eklenerek 

mümkün olduğunca çalışmanın gerçeğe yakın olması 

sağlanmıştır.  

Abstract 

In this paper, speed hold and altitude hold autopilot designs and 

a simulation study have been done for F-16 fighter aircraft by 

using Continous-time Generalized Predictive Control (CGPC) 

method. These autopilot systems are kind of semi-autonomus 

flight control systems and used for achieving aircraft 

longitudinal axis stability and control. They also provide a 

precise speed and altitude command tracking that references 

come from outer loops or diretly from the pilot. CGPC method 

used in the autopilot designs is a powerful control method 

which is based on prediction of the system output. Autopilot 

designs have been done with regard to criterias about the 

military standards, stability and robustness. To be able to 

perform more realistic simulations, high fidelity aerodynamic 

database is used and also sensor models, actuator models and 

extra time delays associated with software and hardware are 

added into the nonlinear model. 

 

1. Giriş 

Günümüz havacılık ve savunma teknolojilerinde otopilot ve 

uçuş denetim sistemleri son derece önemli bir yer tutmaktadır. 

Hava araçları ile uzun ve başarılı görevler yapabilmek için 

insan yükünün azaltılması ve hatta kaldırılması söz konusudur. 

Bu bağlamda otopilot ve uçuş denetim sistemleri üzerine hem 

akademik hem endüstriyel birçok AR-GE çalışması yapılmış 

olup, bu çalışmalar farklı denetleyici yöntemleri ile halen 

devam etmektedir.  

Bu çalışmanın birincil amacı ülkemizde başlamış olan Milli 

Muharip Uçak  (MMU) projesi ile tasarlanacak olan 5. nesil 

savaş uçağına otopilot ve uçuş denetim sistemleri için katkı 

sağlamaktır. Bu kapsamda uçuş denetim sistem tasarımı için 

yüksek başarımlı bir savaş uçağı olan F-16 seçilmiştir. İlk 

olarak hava aracının yüksek doğrulukta aerodinamik veri tabanı 

kullanılarak doğrusal olmayan dinamik modeli oluşturulmuş 

sonrasında ise bu model üzerinden uçuş denge koşulları ve 

doğrusal modeli elde edilmiştir. Elde edilen doğrusal modelin 

karşılaştırma ve doğrulaması yapılmış ve bu model kullanılarak 

hava aracının uzunlamasına eksende kararlılık ve denetimini 

sağlayacak hız tutuş ve irtifa tutuş otopilot tasarımı yapılmıştır. 

Benzetim çalışmasının mümkün olduğunca gerçekçi olmasını 

sağlamak adına algılayıcı modelleri, eyleyici modelleri, 

doğrusal olmayan motor modeli ve aviyonik birimlerde 

meydana gelen zaman gecikmeleri de sisteme eklenmiştir [1].  

Denetleyici tasarımında Sürekli Zaman Genelleştirilmiş 

Öngörülü Denetim (SÜGÖNDE) yöntemi kullanılmıştır [2]. 

SÜGÖNDE yöntemi Genelleştirilmiş Öngörülü Denetim 

(GÖNDE) yönteminin [3] sürekli zamanda yeniden formüle 

edilmesiyle oluşmuştur. Temel olarak sistem çıkışının 

öngörülmesine dayanan bu denetim yöntemi, belirli bir zaman 

aralığında, öngörülen sistem çıkışı ile istenilen sistem çıkışı 

arasındaki farkın en küçük olabilmesi için gereken denetim 

sinyalini hesaplamaktadır. Sistem çıkışının öngörülmesi, 

Taylor serisi açılımı kullanılarak yapılmaktadır. Denetleyicinin 
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tasarımında kullanılan sürekli zaman doğrusal sistem modeli 

Eş. 1’de verilmiştir.  

Y(s) =
B(s)

A(s)
U(s) +

C(s)

A(s)
V(s) (1) 

Eş. 1’de 𝑌(𝑠)  sistem çıkışını, 𝑈(𝑠)  sistem girişini, 𝑉(𝑠)  ise 

sisteme etkiyen gürültü ve bozucu etkenleri ifade etmektedir. 

𝐵(𝑠)  ile 𝐴(𝑠)  ise denetlenecek sisteme ait olan aktarım 

işlevinin Laplace işleci 𝑠  ile yazılmış pay ve payda 

çokterimlileridir. Modelde bulunan 𝐶(𝑠) ise tüm kökleri sanal 

eksenin solunda bulunan kararlı bir tasarım çokterimlisidir ve 

gözleyici çokterimlisi olarak adlandırılır. Derecesi 𝐴(𝑠)  çok 

terimlisine eşit ya da bir küçük olan 𝐶(𝑠), sistem özellikleri 

dikkate alınarak tasarımcı tarafından seçilir. Bu denetleyici 

yönteminin seçilmesinin sebebi yüksek başarıma sahip olması 

ve denetleyici parametreleri ile kapalı döngü sistem tepkisi 

arasında doğrudan bir ilişki olmasından dolayı, denetleyici 

parametrelerinin kolay seçilebilmesidir. SÜGÖNDE 

yönteminin mimarisi Şekil 1’de verilmiştir. Denetleyici ve 

parametrelerin seçimi hakkında detaylı bilgi [2]’de 

verilmektedir.   

 

Şekil 1: SÜGÖNDE yöntemi mimarisi 

 

2. Tasarım Ölçütleri 

Uçuş denetim sisteminin yaşanabilecek belirsizliklere, zaman 

gecikmelerine ve çevresel faktörlerden oluşan bozucu ve 

gürültülere karşı dayanıklı olması ve hava aracının kararlılığını 

sağlayabilmesi birincil önceliklerindendir. Bu kapsamda 

tasarlanacak olan denetleyicilerin havacılık ve askeri 

standartlarda belirtilen dayanıklılık ölçütlerini karşılaması son 

derecede önemlidir. MIL-F-9490D dokümanında insanlı 

uçaklar için uçuş denetim sisteminin başarım ve kararlılık 

gereksinimleri açıkça belirtilmiştir [4]. Ayrıca GARTEUR 

tarafından yayınlanmış HIRM (High Incidince Research 

Model)  projesi dokümanlarında da bir savaş uçağı için uçuş 

denetim sistemi tasarımında kullanılması önerilen kararlık ve 

gürbüzlük ölçütleri de MIL-F-9490D dokümanıyla benzerlik 

göstermektedir. Bu çalışmada da tasarlanan denetleyicilerin 

kararlılık ve gürbüzlük gereksinimlerini sağlamasına da dikkat 

edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen rapor ve dokümanlarda, her bir denetim 

döngüsü için ilgili eyleyiciye giden sinyal üzerinden döngünün 

kırılması ile elde edilen sistemin, minimum 6 𝑑𝐵  kazanç 

payına ve minimum 35∘ evre payına sahip olması gerektiği 

belirtilmektedir. İstenilen 6 𝑑𝐵  kazanç payı, ilgili sinyalin 

genliğinin herhangi bir bozucu etkiden dolayı iki katına çıkması 

durumunda bile sistemin kararsızlığa gitmeyeceği anlamını 

taşımaktadır. Aynı şekilde 35∘  evre payı da sistemin bant 

genişliği ve geçiş frekansına bağlı olarak, kararsızlığa gitmeden 

oluşabilecek zaman gecikmelerini ifade etmektedir. Evre ve 

kazanç payı analizleri, kırılmış döngü aktarım işlevinin Nichols 

grafiğinin çizilmesi ile kolayca yapılabilmektedir. Frekansa 

bağlı olarak ölçüt için minimum evre ve kazanç paylarını 

belirten seviye Şekil 2’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 2: Kırılmış döngü sistemi kararlılık payları 

 

Eğer denetim döngüsü tek giriş tek çıkışlı (SISO) bir döngü ise, 

kararlık payları döngü nereden kırılırsa kırılsın aynı değere 

sahip olacaktır. Denetim döngüsü çoklu bir döngü (multi loop) 

ise analizi yapılacak sinyal üzerinden döngü kırılmalı ve diğer 

döngüler kapalı olmalıdır. Bu analiz işlemi, eyleyicilere giden 

denetim sinyalleri ile algılayıcılara giren geri besleme sinyalleri 

üzerinden döngüler kırılarak yapılmalı ve minimum kararlık 

paylarının sağlandığı görülmelidir (Şekil 3). Analizler doğrusal 

modeller üzerinden yapılmalı ancak döngüye algılayıcı modeli, 

eyleyici modeli ve ekstra zaman gecikmeleri de eklenmiş 

olmalıdır. Bu sayede analizi yapılan sinyalin kararlık payının 

mümkün olduğunca gerçeğe yakın olması sağlanmış olur.   

 
Şekil 3: Kırılmış döngü kararlılık analiz yöntemi 

 

Ayrıca, sisteme denetleyicinin eklenmesiyle elde edilen kapalı 

döngü sistemin özdeğerlerinin minimum sönümlenme oranı 

𝜁𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.4  olmalıdır [5]. Bu durum MIL-F-8785C 

dokümanında belirtilen uçuş kalitesi ölçütlerini de dolaylı 

olarak kapsamaktadır. Uçuş kalitesi için MIL-F-8785C 

dokümanında kabul görmüş olan ifade, George E. Cooper ve 

Robert P. Harper Jr.’ın yapmış olduğu ve pilot yorumlarına 

dayanan çalışmadan alınmıştır [6]. Bu kapsamda uçuş kalitesi 

hava aracının dinamik karakteristiğini ve herhangi bir komuta 

ya da bozucuya nasıl tepki vereceğini betimlemektedir.   

Çevresel faktörlerden dolayı oluşabilecek rüzgar, türbülans gibi 

bozucuları da uçuş denetim sisteminin bastırması (disturbance 

rejection) gerekmektedir. Denetleyicinin bozucu bastırma 

analizi için döngü duyarlılık işlevi (loop sensivity function) 

kullanılır. Analizde bozucu bastırma bant genişliği (disturbance 

rejection bandwidth - drb) ile bozucu bastırma rezonans değeri 

(disturbance rejection peak - drp) kullanılır. Bozucu bastırma 

bant genişliği denetleyicinin hangi frekansa kadar bozucuları 

başarılı bir şekilde bastırabildiğinin ve sistemin kararlı bir 

şekilde çalıştığının göstergesidir. İlgili frekans, aktarım 
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işlevinin frekans tepkisinde −3𝑑𝐵 kazanca denk gelen frekans 

değeri olarak hesaplanır. Genellikle hava olaylarından meydana 

gelen bozucular düşük frekansta oluşmakta olup bozucu 

bastırma bant genişliğinin mümkün olduğunca geniş olması ve 

rezonans değerinin de 6𝑑𝐵  altında olması ADS-33E 

dokümanlarında önerilmektedir [5].   

3. Hız Tutuş ve İrtifa Tutuş Otopilotu 

Tasarımı 

Bu çalışmada F-16 uçağının boylamsal eksende kararlılık ve 

denetimini sağlayacak hız tutuş ve irtifa tutuş otopilotu tasarımı 

yapılmıştır. Tasarım bütünleşik bir şekilde yapılmış olup 

mimarisi Şekil 4’de verilmiştir. Hız tutuş otopilotu tek bir 

döngüden oluşmaktadır ve geri besleme olarak hava hızını (𝑉𝑇) 

kullanıp denetleyici çıktısı olarak gaz kolu komutu (𝛿𝑡) 

üretmektedir. İrtifa tutuş otopilotu ise iki döngüden 

oluşmaktadır. İç döngüde uçuş yolu açısı denetimi 

yapılmaktadır. İç döngü geri besleme olarak uçuş yolu açısını  

(𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑝𝑎𝑡ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒: 𝛾)  kullanarak denetim çıktısı olarak irtifa 

dümeni komutu (𝛿𝑒) üretmektedir. Dış döngü ise irtifa döngüsü 

olup geri besleme olarak irtifa bilgisini (ℎ)  kullanmaktadır. 

Döngünün çıktısı referans uçuş yolu açısı olarak iç döngüde 

kullanılmaktadır. Bu sayede irtifa tutuş otopilotu referans 

irtifaya bağlı olarak referans uçuş yolu komutu üretmekte ve bu 

denetimi irtifa dümeni ile sağlamaktadır. Düz uçuşta iken uçuş 

yolu açısı sıfır derece komutu iletilmektedir. Ayrıca irtifa 

denetimi sırasında uçuş yolu açısındaki değişimden dolayı 

yunuslama açısında da değişim görülecek ve bu da hızda ani 

değişmelere sebep olacaktır. Hız tutuş otopilotu bu değişimlere 

de tepki vererek istenilen hızda uçulmasını sağlamaktadır.  

 

Şekil 4: Boylamsal bütünleşik otopilot mimarisi 
 

Sistemde ayrıca hücum kenarı kanatçığı da bulunmaktadır. 

Hücum kenarı kanatçığı (𝐿𝐸𝐹: 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑝)  hava 

aracının yüksek hücum açılarında da uçmasına olanak 

sağlamaktadır. Yüksek doğrulukta (high fidelity) aerodinamik 

modelin içerisinde 𝛿𝑙𝑒𝑓  etkisi de olduğu için ve mümkün 

olduğunca gerçekçi bir çalışma yapabilmek adına hücum kenarı 

kanatçığı da modellenmiş ve NASA-1538 raporunda verilen 

LEF denetleyicisi de sisteme eklenmiştir. LEF denetleyicisi 

hücum açısı (𝛼) , dinamik basınç (𝑞)  ve statik basınca (𝑃𝑠) 

bağlı olarak Eş.2’de verildiği gibi ilgili denetim sinyalini 

hesaplamaktadır. 

𝛿𝑙𝑒𝑓 = 1.38
2𝑠 + 7.25

𝑠 + 7.25
𝛼 − 9.05

�̅�

𝑃𝑠
+ 1.45 

 

(2) 

Öncelikle irtifa tutuş otopilotu, sonrasında ise hız tutuş 

otopilotu tasarımı yapılmış ve elde edilen bütünleşik model 

üzerinden uçuş kalitesi ile kararlılık ve gürbüzlük analizleri 

yapılmıştır.   

3.1. İrtifa Tutuş Otopilotu   

Mimarisi Şekil 5’te verilmiş olan irtifa tutuş otopilotu çoklu 

döngü yöntemi kullanılarak iç ve dış döngü olmak üzere iki 

döngü ile tasarlanmıştır. İç döngüde hava aracının uçuş yolu 

açısı (𝛾)  irtifa dümeni ile denetlenmiş olup dış döngüde ise 

hava aracının istenilen irtifaya göre referans uçuş yolu açısı 

oluşturması sağlanmıştır. İç döngü için SÜGÖNDE tasarımı 

yapılmış, dış döngü denetleyicisi için ise sistemin kök yer 

eğrisine bakılarak bulunan kazanç değeri kullanılmıştır.  

 
Şekil 5: İrtifa tutuş otopilotu mimarisi 

 

Uçuş yolu tutuş otopilotu tasarımı için Eş. 3’te verilen irtifa 

dümeninden (𝛿𝑒)  uçuş yolu açısına (𝛾)  olan 5. dereceden 

aktarım işlevi  𝐺1(𝑠) kullanılmıştır. Sisteme eklenen eyleyici 

ve algılayıcı modelleri ve zaman gecikmelerinden dolayı 𝐺1(𝑠) 

normalde 12. dereceden çıkmaktadır. Doğrudan bu yüksek 

dereceli sistemi kullanmak yerine Matlab’ta bulunan 

“𝑚𝑖𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙”  ve “𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒”  komutları kullanılarak sistemin 

derecesi frekans tepkilerinin benzerliğine bağlı olarak 5. 

dereceye düşürülmüştür [1]. 

𝐺1(𝑠) =
0.023(𝑠 − 43.46)(𝑠 − 9.9862)(𝑠 + 5.012)(𝑠 + 8𝑒 − 7)

(𝑠 + 10.97)(𝑠2 + 0. 𝑠 + 0.0047)(𝑠2 + 1.56𝑠 + 1.132)
 

 

(3) 

Bu aktarım işlevi üzerinden SÜGÖNDE denetleyici tasarımı 

Tablo 1’de verilen parametreler kullanılarak yapılmıştır. 𝐶(𝑠) 

çokterimlisinin derecesi sistem derecesine eşit olarak 5. 

dereceden seçilmiştir. 

Tablo 1: Uçuş yolu açısı SÜGÖNDE parametreleri 

𝐶(𝑠) = 3.9506𝑒 − 7𝑠5 + 4.3457𝑒 − 5𝑠4 + 0.0017𝑠3 + 0.032𝑠2

+ 0.2867𝑠 + 1 

𝑁𝑦 = 9 𝑁𝑢 = 2 𝑇2 = 3.5 

SÜGÖNDE tasarımı sonrası kapalı döngü sisteminin basamak 

tepkisine karşı başarımı ise Şekil 6’da verilmiştir. 

 
Şekil 6: Uçuş yolu otopilotu basamak giriş tepkisi 
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Uçuş yolu tutuş otopilotu tasarımından sonra dış döngü için 

gerekli kazanç değeri ise referans uçuş yolu açısından (𝛾𝑐) 

irtifaya (ℎ) olan aktarım işlevinin kök yer eğrisine ve sistemin 

zaman alanındaki başarımına bakılarak bulunmuştur.  

İç içe döngülü denetleyici tasarımlarında uyulması gereken bir 

diğer unsur ise, iç döngünün dış döngüye nazaran daha hızlı 

olması gerektiğidir [7]. Bu kapsamda kapalı iç döngü sisteminin 

bant genişliğinin, kapalı dış döngü sistemi bant genişliğinden 

minimum beş kat daha fazla olması önerilmektedir [7]. Bu 

kapsamda en iyi zaman tepkisinin alındığı ve bant genişliği 

ölçütünün sağlandığı değer olan 𝑘ℎ = 0.065  seçilmiş ve dış 

döngü tasarımı da tamamlanmıştır. İrtifa tutuş otopilotunun 

basamak girişine karşı başarımı Şekil 7’de verilmiştir.  

 
Şekil 7: İrtifa tutuş otopilotu basamak girişi tepkisi 

 

3.2. Hız Tutuş Otopilotu   

İrtifa tutuş otopilotunun tasarımıyla birlikte genişletilmiş model 

üzerinden hız tutuş otopilotu tasarımı yapılmıştır. Mimarisi 

Şekil 8’de verilmiş olan hız tutuş otopilotu SÜGÖNDE yöntemi 

ile tasarlanmış olup gaz kolu ile denetlenmektedir. NASA 

raporunda [8] verilen motor modeline ait olan değişken zaman 

gecikmesi de sisteme belirtildiği gibi eklenmiş ve gaz kolundan 

(𝛿𝑡) hava hızına (𝑉𝑡)olan aktarım işlevi çıkarılmıştır.   

 
Şekil 8: Hız tutuş otopilotu mimarisi 

 

Genişletilmiş doğrusal model üzerinden elde edilen aktarım 

işlevi Eş. 4’te verildiği gibi 4. dereceden bir aktarım işlevine 

(𝐺2(𝑠)) indirgenebilmektedir [1]. 

𝐺2(𝑠) =
−0.00075036(𝑠 − 40.4)(𝑠2 − 37.12𝑠 + 1646)

(𝑠 + 9.861)(𝑠 + 1.008)(𝑠 + 0.9925)(𝑠 + 0.0009839)
 (4) 

𝐺2(𝑠) üzerinden SÜGÖNDE yöntemi kullanılarak denetleyici 

tasarımı yapılmış ve basamak girişe karşı başarımı Şekil 9’da 

verilmiştir. Aktarım işlevi 4. dereceden olduğu için 𝐶(𝑠) 

çokterimlisi de 4. dereceden seçilmiştir. Kullanılan SÜGÖNDE 

parametreleri ise Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: Hız tutuş otopilotu SÜGÖNDE parametreleri 

𝐶(𝑠) = 0.0001𝑠4 + 0.0058𝑠3 + 0.0828𝑠2 + 0.4833𝑠 + 1 

𝑁𝑦 = 6 𝑁𝑢 = 1 𝑇2 = 4 

 
Şekil 9: Hız tutuş otopilotu basamak tepkisi başarımı 

 

3.3. Tasarım Ölçütlerinin Analizleri   

Hız tutuş otopilotu tasarımının tamamlanmasıyla birlikte hava 

aracının boylamsal eksende kararlılık ve denetimi de 

sağlanmıştır. Bu aşamadan sonra hız ve irtifa tutuş otopilotunun 

ekli olduğu bütünleşik model üzerinden uçuş kalitesi ile 

kararlılık ve gürbüzlük analizleri yapılmıştır. Kırılmış açık 

döngü kararlılık analizlerine bakıldığında geri besleme 

sinyalleri (𝑉𝑡, ℎ, 𝛾)  ile eyleyici komut sinyalleri (𝛿𝑡, 𝛿𝑒) 

döngülerinin kararlılık payı ölçütünü sağladığı ve ilgili 

çokgenin dışında kaldığı görülmektedir (Şekil 10).  

 
Şekil 10: Uçuş denetim sistemi kararlılık analizi 

 

Hız ve irtifa tutuş kapalı döngü sistemlerinin Şekil 11’de 

verilmiş olan özdeğerlerine bakıldığında ise, her bir kutbun 

sönümlenme oranının 0.4 değerinden büyük olduğu ve uçuş 

kalitesi ölçütlerini sağladığı görülmektedir. 
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Şekil 11 Bütünleşik kapalı döngü sistemi özdeğerleri 

Gaz kolu ve irtifa dümeni döngülerinin duyarlılık aktarım 

işlevlerine bakıldığında ise bozucu bastırma karakteristiğinin 

önerilen sınırlar dâhilinde olduğu Şekil 12’de görülmektedir.  
 

 
Şekil 12: Eyleyici döngüleri bozucu bastırma analizi  

4. Benzetim Çalışması 

Denetleyici tasarımlarının belirlenen tasarım ölçütleri dâhilinde 

yapıldığının doğrulanması sonrasında, hazırlanmış doğrusal 

olmayan F-16 modeli üzerinden benzetim çalışması yapılmıştır. 

Kararlılık ve gürbüzlük analizlerine bağlı olarak sisteme harici 

gecikme ve bozucu etkiler de eklenmiştir.  Bu sayede, doğrusal 

model üzerinden tasarlanan denetleyicilerin hem doğrusal 

olmayan ve daha gerçekçi olan model üzerindeki hem de harici 

bozucu etkilerin olduğu koşullardaki başarımı test edilmiştir.  

Benzetim çalışması sırasında hız ve irtifa tutuş otopilotlarının 

her ikisi de aktif bir şekilde çalışmaktadır. Benzetim 

çalışmasında hava aracı denge noktası olarak 15000 feet irtifa 

ve 295 knot (0.4 mach) hava hızı seçilmiştir. Bu kapsamda hız 

tutuş testi için normal koşullarda ve ±10 𝑘𝑡𝑠 rüzgâr mevcut 

iken, ±40 𝑘𝑡𝑠 hız komutu takibi testi yapılmıştır. İrtifa tutuş 

testi için ise normal koşullarda ve uçuş yolu açısı geri besleme 

sinyaline 200 msn gecikme eklenmesi ile s ±1000 𝑓𝑡  irtifa 

komutu takibi testi yapılmıştır. İlgili benzetim çalışması 

sonuçları Şekil 13, Şekil 14, Şekil 15 ve Şekil 16 ile verilmiştir.   

 

Şekil 13: Normal koşullarda hız tutuş testi sonucu 

 

 

Şekil 14: Rüzgâr eklenmiş hız tutuş testi sonucu 
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Şekil 15: Normal koşullarda irtifa tutuş testi sonucu 

 

 
Şekil 16: Gecikme eklenmiş irtifa tutuş testi sonucu 

5. Sonuç 

Bu çalışmada F-16 uçağı için SÜGÖNDE yöntemi ile hız tutuş 

ve irtifa tutuş otopilotu tasarımı yapılmıştır. Tasarım yapılırken, 

askeri standartlar kapsamında uçuş kalitesi ile kararlılık ve 

gürbüzlük analizleri de göz önüne bulundurulmuştur. Hava 

aracının boylamsal eksende kararlılık ve denetiminin sağlandığı 

ve hassas komut takibi yapılabildiği benzetim çalışmaları ile 

gösterilmiştir. Benzetim sonuçlarından, askeri standartlara göre 

yapılan denetleyici tasarımlarının harici bozucu etkilere karşı 

da etkin bir şekilde çalıştığı ve SÜGÖNDE yönteminin denetim 

başarımının oldukça iyi olduğu söylenebilir.   

Benzetim çalışmaları yüksek doğrulukta aerodinamik veriler 

kullanılarak, algılayıcı ve eyleyici modelleri ile zaman 

gecikmeleri de eklenerek elde edilen kapsamlı doğrusal 

olmayan model üzerinden yapılmış ve bu şekilde çalışmanın 

mümkün olduğunca gerçeğe yakın olması sağlanılmaya 

çalışılmıştır.   
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Özetçe 

Yerden havaya doğru fırlatılan taşınabilir roket ve füzelerin 
tehdidi altındaki düşük hızlı ve karşı tedbir sistemi içermeyen 
helikopter ve insansız hava aracı gibi hava platformlarının 
bekasını sağlayabilmesi için yapması gereken en anlamlı 
hareket uygun bir manevrayla kaçmaktır. Bahsedilen yaklaşım, 
düşük hızlı platformların kapasitesini zorlayıcı bir özelliğe 
sahiptir. Bu çalışmada, düşük hızlı bir hava platformunun 
belirtilen kapsamda izleyebileceği belli başlı kaçma 
manevralarının etkinliği gerçekleştirilen bilgisayar benzetimleri 
yardımıyla incelenmektedir.  

Abstract 

The most reasonable attitude in order for low-speed aerial 
platforms including helicopters and unmanned air vehicles 
which do not involve any counter measure system to survive is 
to get away with a convenient maneuver when they are 
subjected to portable surface-to-air rockets and missiles. The 
mentioned approach may become challenging for low-speed 
platforms. In this study, the effectiveness of notable escape 
maneuvres is investigated using relevant computer simulations 
for a low-speed aerial platform. 

1. Giriş 

 
Gerek sivil gerekse askeri amaçlı helikopter ve insansız hava 
araçları gibi düşük hızla seyreden hava platformları, içerisinde 
bulundukları koşullara bağlı olarak havadan veya yerden 
fırlatılan roket ve füzelerin hedefi olabilmektedir. Havadan 
gelenlere nazaran daha yakın mesafeden yerden havaya doğru 
atılan taşınabilir mühimmatlar, yüksek manevra kabiliyetleri ve 
tespit edilebilmeleri için gereken sürenin çok kısa olması 
nedeniyle, düşük hızlı hava platformları açısından daha 
tehlikeli bir tehdit sınıfı teşkil etmektedir [1], [2]. Üzerinde 
karşı tedbir uygulama sistemi bulunmayan platformlar için 
tehdidin tespit edilmesinin ardından yapılması gereken en 
anlamlı hareket uygun bir kaçma manevrasıyla kurtulmaya 
çalışmaktır. Bahsedilen yaklaşım doğal olmakla birlikte düşük 
hızlı hava platformlarının fiziki kapasiteleri bakımından 
zorlayıcıdır [3]. 
   Bu çalışmada, yerden havaya füzelerin tehdidi altındaki 
düşük hava platformlarının icra edebileceği başlıca manevralar 
ele alınmış ve gerçekleştirilen bilgisayar benzetimleri 
sonucunda belirtilen yaklaşımların başarım özellikleri 
değerlendirilmeye çalışılmaktadır.  

2. Füze Modeli 

Hava platformuna tehdit olarak yöneldiği varsayılan yerden 
havaya taşınabilir füzenin dinamik davranışı aşağıdaki 
denklemlerle tanımlanabilir [4]: 
 ( ) xT gm/XXwqvru ++=+−&  (1) 

 ( ) yT gm/YYwpurv ++=−+&  (2) 

 ( ) zT gm/ZZvpuqw ++=+−&   (3) 

 ( ) maT I/LLp +=&   (4) 

 ( ) mtT I/MMrpq +=−&   (5)  

            ( ) mtT I/NNqpr +=+&   (6) 

 Đlgili vektörlerin füze gövdesine yapışık eksen takımının 
sırasıyla x, y ve z eksenleri üzerindeki bileşenlerini göstermek 
üzere, (1)’den (6)’ya kadar olan denklem takımında füze 
parametreleri için aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır: 
 
m: Füze kütlesi 
Ima ve Imt: Eksenel ve yanal eylemsizlik momenti bileşenleri 
p, q ve r: Yuvarlanma, yunuslama ve yandönme yönündeki 
açısal hız bileşenleri 
u, v ve w: Doğrusal hız vektörü bileşenleri 
X, Y ve Z: Füzenin ağırlık merkezine etkiyen aerodinamik 
kuvvet bileşenleri 
L, M ve N: Füze gövdesine etkiyen aerodinamik momentin 
yuvarlanma, yunuslama ve yandönme yönündeki bileşenleri 
XT, YT ve ZT: Füze ağırlık merkezine etkiyen itki kuvveti 
bileşenleri 
LT, MT ve NT: Füze gövdesi üzerine etkiyen itki kaçıklığı 
momenti bileşenleri 
gx, gy ve gz: Füze ağırlık merkezine etkiyen yerçekimi ivmesi 
bileşenleri 
 Hava platformuna karşı güdümlü uçuşu sırasında 
yuvarlanma yönündeki açısal hareketinin yunuslama ve 
yandönme yönlerindeki hareketlerine başlamadan önce 
yuvarlanma otopilotu tarafından sıfırlandığı (p≈0) kabul 
edilirse, itki etkisinin sona ermesinden sonraki durum için 
füzenin yunuslama ve yandönme düzlemlerindeki hareket 
denklemleri, (2), (3), (5) ve (6) numaralı denklemler 
kullanılarak aşağıdaki gibi elde edilebilir [4]: 

 
( ) zgm/Zuqw +=−&  (7) 

 mtI/Mq =&  (8) 

 ( ) ygm/Yurv +=+&  (9) 

 mtI/Nr =&  (10)
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 Füzenin fırlatılmasından itkisinin sonlandığı ana kadar 
güdümsüz olarak uçtuğu, itkisiz uçuşun ilk anından burun 
kısımlarında bulunan kızılötesi arayıcı başlığın hava 
platformunu tespit etmesine kadar geçen sürede ara güdüm 
fazında ilerlediği ve hedef (platform) tespitinin hemen ardından 
da son (terminal) güdüm aşamasına geçtiği göz önüne 
alınmıştır. Ara güdüm aşamasında ataletsel güdüm (Đng. inertial 
guidance) yaklaşımının uygulandığı hesaba katılarak, son 
güdümde ivme komutlarının aşağıda verilen eşitliklerdeki gibi 
üretildiği oransal seyrüsefer güdüm (Đng. proportional 
navigation guidance) kuralı ele alınmıştır [4]:  

 ( )mypMp
c
p cosvNa η−λλ−= &  (11) 

( )[ ( ) ( )]mympmyMy
c
y sinsincosvNa η−λγλ−γλ= &&  (12) 

 Yukarıdaki denklemlerde vM füze hız vektörünün genliğini, 
γm ve ηm de hız vektörünün sırasıyla yunuslama ve yandönme 
düzlemleriyle yaptığı açıları göstermektedir. Ayrıca, p ve y 
sırasıyla yunuslama ve yandönme düzlemlerini ifade etmek 

üzere, c
pa  ve c

ya  füze denetim sistemi referans ivme 

sinyallerini, Np ve Ny etkin seyrüsefer oranını; λp ve λy de 
görüş çizgisi açısını göstermektedir. 
 Güdüm komutlarını gerçekleyecek denetim sistemi füzenin 
yuvarlanma, yunuslama ve yandönme düzlemleri için ayrı ayrı 
tasarlanmış olup esas olarak denetleyici, kanat tahrik sistemi, 
dönüölçerler, ivmeölçerler ve denetlenen sistemden (füze) 
oluşmaktadır. Çalışma kapsamında, işletim sıklıkları füze 
denetim sistemi bant genişliğinin çok üzerinde olduğundan 
dönüölçer ve ivmeölçerlerin dinamiği ihmal edilmiş, 
dinamiklerinin denetim sistemi dinamiğini etkilememesi 
amacıyla kanat tahrik sistemlerinin bant genişlikleri füze 
denetim sistemi bant genişliklerinin dört katı mertebesinde 
seçilmiştir. Ayrıca, kanat tahrik sistemine bağlı kanatların 
açısal hareketinin de sınırlı bir aralıkta değiştiği kabul 
edilmiştir [4].  
 Yuvarlanma düzlemi denetim sistemi, füzenin yuvarlanma 
açısını sıfırlayacak şekilde oransal ve türevsel (Đng. 
proportional plus derivative, PD) denetim kuralına göre 
tasarlanmıştır. Yuvarlanma açısının sıfırlanmasını müteakiben 
çalışmaya başlayacak yunuslama ve yandönme düzlemleri 
denetim sistemleri ise yunuslama/yandönme açısal hızı 
geribeslemesiyle oransal ve tümlevsel (Đng. proportional plus 
integral, PI)  denetim kuralına göre oluşturulmuş olup füzenin 
doğrusal ivme vektörünün sırasıyla yunuslama ve yandönme 
düzlemlerindeki bileşenlerini denetim değişkeni olarak 
almaktadır. Her üç denetim düzlemi için tasarlanan füze 
denetim sistemi, sabit katsayılı bir denetleyiciden farklı olarak, 
Mach sayısı,  yunuslama/yandönme hızı ve dinamik basınç 
değerine bağlı olarak, oransal, tümlevsel ve 
yunuslama/yandönme denetleyici kazançlarının füzenin 
hareketi boyunca sürekli olarak güncellendiği bir yapıda 
oluşturulmuş, böylelikle değişen uçuş koşullarına karşın 
denetim sisteminin sürekli kararlı kalması sağlanmaya 
çalışılmıştır. Burada denetleyici kazançları istenilen otopilot 
bant genişliği ve sönüm oranı değerlerine göre kutup 
yerleştirme yöntemiyle bulunmuştur [4]. Bahsedilen çalışma 
koşulları Mach sayısının 0.3 ila 2.7; yunuslama ve yandönme 
düzlemindeki kanatçık açılarının (δe ve δr) -10 ila 10° ve hücum 
ve yana kayış açılarının da -17 ila 19° aralığında değiştiği 
durumları kapsamakta olup yunuslama düzlemi için tasarlanan 
denetim sisteminin blok diyagramı Şekil 1’de verildiği gibidir. 

 
Şekil 1: Yunuslanma düzlemi denetim sistemi blok 

diyagramı [4]. 
 

 Şekil 1’de görülen azd, az ve ea sırasıyla füze doğrusal 
ivmesinin yunuslama düzlemindeki bileşeninin istenen değeri, 
füze doğrusal ivmesinin yunuslama düzlemindeki bileşeninin 
gerçek değeri ve ivme hatasını gösterirken, K, T ve Kq 
sembolleri de sırasıyla denetleyicinin oransal, tümlevsel ve 
yunuslama açısı kazançlarını temsil etmektedir. Gqδ(s) ve Gaδ(s) 
de ilgili transfer fonksiyonlarını göstermektedir. 

3. Hava Platformu Modeli 

Hava platformunun belirli bir irtifada yatay düzlemdeki 
doğrusal hızı (vP) ve doğrusal hız vektörünün yeryüzü eksen 
takımının yanlamasına ekseninden yönelim açısı (ηp), zamanın 
(t) fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir [4]: 

 ( ) ( )∫ σσ+=
t

t

t
P0PP

0

davtv  (13) 

 ( ) ( ) ( )[ ]∫ σσσ+η=η
t

t
P

n
P0pp

0

dv/at   (14) 

 Burada vP0 ve ηp0 platformun doğrusal hız ve hız yönelim 

açısının başlangıç değerlerini; n
Pa  ve t

Pa  platformun doğrusal 

ivme vektörünün normal ve teğetsel bileşenlerini göstermekte 
olup σ sembolü tümlev değişkenine karşılık gelmektedir. 
 (13) ve (14) numaralı denklemler yardımıyla, hava 
platformunun yeryüzü eksen takımı üzerindeki boylamasına, 
yanlamasına ve düşey doğrusal konum bileşenleri (xP, yP ve zP), 
xP0, yP0 ve zP0 sembolleri doğrusal konum bileşenlerinin 
angajman başlangıcındaki değerlerini göstermek üzere 
müteakip formda yazılır [4]: 

 ( ) ( ) ( )( )∫ σσησ+=
t

t
pP0PP

0

dcosvxtx  (15) 

 ( ) ( ) ( )( )∫ σσησ+=
t

t
pP0PP

0

dsinvyty  (16) 

 ( ) ( )tftzP =   (17) 

 Burada f(t), zamana göre değişen bir fonksiyonu temsil 
etmektedir. 

4. Hava Platformu-Tehdit Angajman 
Geometrisi 

 Hava platformu ile tehdit arasındaki angajman ve ilgili 
geometri sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’deki gibi gösterilebilir. 
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Şekil 2: Hava platformu-tehdit angajmanı. 

 

 
Şekil 3: Hava platformu-tehdit angajman geometrisi. 

 
 Şekil 3’deki O, M ve P harfleri sırasıyla sabit olduğu 
varsayılan yeryüzü eksen takımının orijini, tehdit (füze) ve 

hava platformunu, ( )0
iu

r
 (i=1, 2 ve 3) de yeryüzü eksen 

takımının boylamasına, yanlamasına ve düşey (x, y ve z) 
eksenlerini tanımlayan birim vektörleri temsil etmektedir. 
Ayrıca, O/Mr

r
, O/Pr
r

 ve M/Pr
r

 de sırasıyla tehdit ve hava 

platformunun O noktasına ve platformun tehdide bağıl doğrusal 
konum vektörlerine karşılık gelmektedir. 
 “Nişan hattı” olarak tanımlanan ve tehdit ile platform 
arasındaki bağıl konum vektörünün mutlak değeri olan rP/M 

uzaklığı ile bu büyüklüğün yatay ve düşey düzlemlerde ( )0
1u

r
 

birim vektörü ile tanımlanan boylamasına eksenle yaptığı ve 
“nişan hattı açısı” olarak tanımlanan açılar (λy ve λp) için 
aşağıdaki eşitlikler yazılabilir [4]:  

  222
M/P zyxr ∆+∆+∆=

 (18) 

 
( )x/yarctany ∆∆=λ

  (19) 

 
( )[ ]x/coszarctan yp ∆λ∆−=λ

  (20) 
 (18)’den (20)’ye kadar olan eşitliklerde, tehdit ve hava 
platformunun O noktasına göre bağıl konum vektörleri yeryüzü 
eksen takımı üzerindeki bileşenleri cinsinden 

( ) ( ) ( )0
3M

0
2M

0
1MO/M uzuyuxr

rrrr
++=  ve 

( ) ( ) ( )0
3P

0
2P

0
1PO/P uzuyuxr

rrrr
++=  şeklinde ifade edilmek üzere, 

aşağıda verilen bağıl konum bileşenleri tanımlanmıştır: 

 PM xxx −=∆
 (21) 

 PM yyy −=∆
 (22) 

 PM zzz −=∆
 (23) 

 Çalışma kapsamında, angajmanın başlangıcından (t0 
anından) sonlanmasına (tF zamanına) kadar geçen süre 
“angajman süresi” olarak tanımlanmaktadır. 

5. Bilgisayar Benzetimleri 

Hava platformu-tehdit angajmanı kapsamında oluşturulan 
matematiksel modeller kullanılarak, Şekil 4’de verilen blok 
diyagramına göre Tablo 1’de verilen sayısal değerler 
yardımıyla MATLAB Simulink ortamında bilgisayar 
benzetimleri gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan hava platformu-
füze angajman senaryolarında, platforma gerçekte 2000 ila 
3000 m arası bir mesafeden fırlatılan tehdidin (füzenin) 
platform üzerindeki algılama sistemi tarafından algılanmaya 
başladığı noktanın koordinatları platformun başlangıç konumu 
olarak ele alınmıştır. Benzetimler, platform ile füze arasındaki 
bağıl uzaklığın 2 m ve altına düşmesi veya ele alınan yerden 
havaya füzenin azami ileri menzili olan 2500 m mesafeye 
ulaşması durumunda sonlanacak şekilde icra edilmiştir. 
Benzetimlerde, hava platformunun Tablo 1’de verilen vM0 sabit 
hızıyla hareketinin yanı sıra bu ilk hızla 0,5g ve -0,5g                   
(g=9.81 m/s2)’lik normal ivmelerle manevra yaptığı durumlar 
göz önüne alınmış ve ortaya çıkan angajman geometrileri Şekil 
5’den Şekil 10’a kadar olan grafiklerde sunulmuştur. 
Bahsedilen grafiklerdeki koyu çizgi hareket platformunun, 
kesikli çizgi ise tehdidin (füzenin) ele alınan düzlemdeki 
yörüngesini göstermektedir. 
 

 
Şekil 4: Hava platformu-tehdit angajmanı blok diyagramı. 

 

Tablo 1: Benzetimlerde kullanılan sayısal değerler [3], [5] 

Parametre Sayısal Değer 

xP0 1500 m 

yP0 50 m 

zP0 1500 m 

vP0 33.3 m/s (≈120 km/saat) 

xM0 0 

yM0 0 

zM0 0 

vM0 500 m/s (=1800 km/saat) 

Füze Çapı 70 mm 

Füze Boyu 2000 mm 

m 17,55 kg 

Ima 0.02 kg⋅m2 

Imt 5.85 kg⋅m2 

Np ve Ny 3 
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Şekil 5: Platformun sabit hızla hareket etmesi durumunda yatay 

düzlemdeki angajman geometrisi 
 

 
Şekil 6: Platformun sabit hızla hareket etmesi durumunda düşey 

düzlemdeki angajman geometrisi 
 

 
Şekil 7: Platformun 0,5g’lik normal ivmeyle manevra yapması 

durumunda yatay düzlemdeki angajman geometrisi 
 

 
Şekil 8: Platformun 0,5g’lik normal ivmeyle manevra yapması 

durumunda düşey düzlemdeki angajman geometrisi 
 

 
Şekil 9: Platformun −0,5g’lik normal ivmeyle manevra yapması 

durumunda yatay düzlemdeki angajman geometrisi 
 

 
Şekil 10: Platformun −0,5g’lik normal ivmeyle manevra 

yapması durumunda düşey düzlemdeki angajman geometrisi 
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6. Değerlendirme ve Sonuç 

Düşük hızla hareket eden hava platformlarının yerden gelen 
roket ve füze tehditlerden manevra yaparak kaçabilmeleri 
hususunu incelemeyi amaçlayan çalışma kapsamında ele alınan 
durumlardan üçü için elde edilen angajman geometrilerine 
karşılık gelen Şekil 5’den Şekil 10’a kadar olan grafikler 
incelendiğinde, göz önüne alınan başlangıç koşulları için 
platformun sabit hızlı ve 0,5g’lik manevraya sahip olması 
halinde tehditten kurtulamadığı, −0,5g’lik ters yönlü manevra 
durumunda ise kaçabildiği anlaşılmaktadır. Farklı angajman 
koşulları ve manevra değerleri için de tekrarlanabilecek 
benzetimler sonucunda, karşı tedbir uygulama olanağı olmasa 
dahi, düşük hızlı hava platformunun yerden gelen tehditlerden 
uygun bir manevrayla kurtulabileceği görülmüştür. 
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Özetçe 

Bu çalışmada dikey iniş ve kalkış yapan küçük boyutlu 

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) engebeli araziler ve askeri 

donanma gemileri üzerine sağlıklı iniş ve kalkış 

yapabilecekleri bir platformun gerçeklenmesi amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda, sistemin mekanik, elektronik ve kontrol 

kısımlarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sistemin çalışma 

prensibi şu şekildedir: Platform üzerinde bulunan 

algılayıcıdan yalpalama ve yunuslama açıları alınır, bu bilgiler 

kontrolör tarafından yorumlanarak DC motorlar aracılığıyla 

platform sıfırda (yataya paralel) tutulmaya çalışılır. Yapılan 

modelleme çalışmaları, simülasyon ve gerçek ortam deneyleri 

sonucunda, platformun bozuculara karşı kendini başarıyla yere 

paralel hale getirebildiği gözlemlenmiştir.   

Abstract 

The design and control of a self-levelling platform for the 

vertical take-off and landing of Unmanned Aerial Vehicles 

(UAVs) on rugged terrain vehicles and naval shipsis 

discussed. Hence, developments have been made in the 

mechanical, electronic and control portions of the system. The 

controller tries to keep the platform parallel to the horizontal 

by processing the roll and pitch values from the sensor and 

actuating the DC motors accordingly. As a result of modelling 

the system and performing virtual simulations, the 

experimental results show that the platform remains 

perpendicular to the direction of the gravitational acceleration 

despite the mechanical perturbations from waves or rugged 

terrain applied to the system. 

1. Giriş 

Günümüzde İHA teknolojisinin kişisel, sanayi ve savunma 

sektörlerinde yaygınlaşmasıyla birlikte çevre şartlarından 

dolayı oluşan bazı kısıtlayıcı faktörler fark edilmiştir. Ülke 

savunmasının keşif, koruma ve olası saldırılar için daha 

güvenilir hale getirilebilmesi adına İHA kullanımı çok büyük 

önem arzetmektedir. Bahsi geçen kısıtlar ise bu kullanımların 

yaygınlaşmasını engellemektedir.  Bu kısıtlardan biri ise iniş 

ve kalkışlarda gerekli olan alan özelliklerinin kolayca 

bulunamamasıdır. Çeşitlerine göre İHA’ların iniş ve kalkışları 

uzun, düz ve yatay eksene paralel şeritlere; dikey iniş ve kalkış 

yapabilen İHA’lar için ise daha kısa, düz ve yatay eksene 

paralel alanlara yapılmaktadır. Donanma gemilerine ve 

engebeli arazilere gerektiğinde iniş ve kalkış yapamayan 

İHA’lar maddi ve politik zararlara yol açmaktadır.  Yapılan bu 

çalışmada dikey iniş ve kalkış yapan İHA’lar için çevreden 

etki eden titreşimlere rağmen yatay eksene daima paralel 

durabilen bir platform tasarımı ve kontrolü ele alınmıştır. 

Literatür araştırmalarına göre sadece engebeli arazilerde 

İHA iniş ve kalkışını yapabilen 2 serbestlik dereceli bir 

ISLANDS platformu yapılmıştır. Platformun yalpalama ve 

yunuslama hareketlerine karşı dengelenmesi pnömatik piston 

ve z ekseninde dönme sağlayan motorla gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmanın PID kontrolünün uygulama kolaylığı ve hatanın 

kabul edilebilir toleransta olması açısından yeterli olduğu 

görülmüştür  [1].  

Bu örnek dışında diğer çalışmalar farklı amaçlara yönelik 

gerçekleştirilmiştir. Örneğin Şekil 1’deki çalışmada iki 

eksende top dengeleme platformu ele alınmıştır. Platform 

üzerindeki dokunmatik ekran sayesinde topun pozisyon ve 

hareketi belirlenerek istenilen konumda veya platformun 

merkezinde tutulması istenmiştir. Kontrol problemi, PID 

kontrolör kullanılarak çözülmüştür  [2].  

 
Şekil 1: [2] çalışmasında tasarlanan top-platform sistemi. 
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Thompson’un çalışması ise tek eksenli kendini dengeleyen 

bir platform sistemidir. Bu sistem platform açısının kontrolünü 

içermez, ivmeölçerin platformdaki yer değiştirmesinden 

kaynaklanan geri besleme ile çalışır [3]. 

Bu çalışmanın ikinci kısmında sistemin mekanik tasarımı, 

üçüncü kısmında elektronik elemanların kullanımı, dördüncü 

kısmında sistemin modellenmesi ve kontrolü üzerinde yapılan 

çalışmalardan bahsetmektedir. Beşinci ve altıncı kısımlar ise 

deneysel sonuçları ve bunlarla alakalı değerlendirmeleri 

içermektedir. 

2. Mekanik Tasarım 

Sistemin mekanik tasarımı yapılırken üretim kolaylığı, 

maliyeti ve süresi göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenden 

dolayı parçaların üretiminde 3B yazıcı kullanılmasına karar 

verilmiştir ve tasarımlar bu üretim yönteminin hassasiyetleri 

dikkate alınarak oluşturulmuştur.  

Oluşturulan tasarımın montaj modeli Şekil 2’de 

gösterilmiştir. Burada üst tutucu parçanın üstüne algılayıcı ve 

üst platform, braket parçasının altına ise alt platform 

yerleştirilmektedir. 

 

Şekil 2: Sistemin Mekanik Tasarımı 

Tasarımdaki parçalar ve işlevlerin açıklaması aşağıda 

detaylı olarak anlatılmıştır. 

Üst Tutucu: Flanş ile üst tutucu birleştirilerek Şekil 3’deki 

tasarım oluşturulmuştur. Üzerinde GY 521 algılayıcısı için bir 

yuva ve üst plakanın sabitlenmesi için bir alan bulunmaktadır. 

Birinci motordan üst plakaya hareket aktarımını sağlayan 

elemandır. 

 

Şekil 3: Üst tutucu - CAD ve üretim hali 

Tilt: Flanş ile tilt parçaları birleştirilerek Şekil 4’deki 

tasarım oluşturulmuştur. Hem birinci motora yuva olarak, hem 

de ikinci motordan birinci motor ve bağlı olduğu parçalara 

hareket iletmek için kullanılmıştır. 

 

Şekil 4: Tilt CAD ve üretim hali 

Braket: Şekil 5’de verilen bu parça ikinci motor için 

dizayn edilmiştir. Tutucu ve üst plaka ile alt plaka arasında 

bağlantı elemanı olarak tasarlanmıştır. 

 

 

Şekil 5: Braket - CAD ve üretim hali 

Üretilen parçalar ile kullanılan elektronik aksamların 

birleştirilmesi sonucu Şekil 6’da gösterilen sistem 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 6: Sistemin montajlı hali 

3. Elektronik Elemanlar 

Sistem üst platformun yataya göre yalpalama ve yunuslama 

açılarını daima sıfır tutacak şekilde tasarlanmıştır. Bunu 

gerçekleştirmek için gerekli elektronik elemanlar aşağıda 

verilmiş ve kullanımları anlatılmıştır. 
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Elektronik Elemanları: 

 İki adet 100 devir/dk 12V DC motor  

 GY 521 – Üç eksenli açı ve eğim algılayıcı 

 Arduino UNO 

 H-bridge – L298N Motor Sürücü 

3.1. DC Motorların Çalıştırılması 

Çalışmamızda platformun yere paralel olmasını sağlamak için 

2 adet redüktörlü ve fırçalı DC motor kullanılmıştır.  Sürücü 

olarak L298N çift motor sürücü kullanılmıştır. DC motorlar 

için Arduino UNO’nun PWM çıkışları kullanılmıştır. 

Motorların beslenmesi 12V çıkışlı adaptör ile sağlanmıştır.  

3.2. GY 521 ve Kalman Filtresi 

GY 521 üç eksenli bir jiro ve üç eksenli bir açısal ivmeölçer 

bulunduran 6 eksenli bir IMU algılayıcı kartıdır. GY 521 

kartın çok ucuz olmasıyla birlikte hem gürültüden, hem de 

sistemde kullanım süresi arttıkça artan bir sapma değerinden 

etkilenmektedir. Bu çalışmada ise sistemdeki üst plakanın 

yatay eksen ile yaptığı yalpalama ve yunuslama açılarını 

ölçmek için kullanılmıştır. 

Gürültü ve sapmanın olumsuz etkilerinden kurtulmak için 

algılayıcıdan okunan açı değerlerine Kalman filtresi 

uygulanmıştır.  

3.2.1. Kalman Filtresi 

Kalman filtresi elde edilen verileri daha sağlıklı olmaları için 

gürültülerden arındıran bir yöntemdir. Bu filtrenin 

kullanımında yapılan varsayım çıkartmak istediğimiz 

gürültünün gaussian dağılımına sahip olmasıdır. Temel olarak 

geçmiş verileri kullanarak bir sonraki değeri düzeltmeye 

çalışır. İlk olarak sistem modeli belirlenir ve ölçülen değer 

hakkında bir tahmin yapılır. Daha sonra tahmin edilen değer 

algılayıcı ile ölçülür ve ağırlık katsayıları ile çarpımı 

sonucunda düzeltilmiş en uygun tahmini değer hesaplanır. 

Ağırlık katsayıları ise geçmişte tahmin edilen ve düzeltilen 

değerlerin hata kovaryans matrisleri ile hesaplanan Kalman 

kazanç matrisidir [4] [5]. 

Kalman filtresinin standart denklemleri aşağıda verilmiştir. 

Sistem durum denklemi ve ölçme denklemi (1) ve (2) de 

verilmiştir. Tahmin denklemleri (3) ve (4), düzeltme 

denklemleri ise (5), (6) ve (7) deki gibidir. 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

Burada x̂t͞   durum tahmini, Σt ͞   tahmini hata kovaryans 

matrisini, Kt Kalman filtre matrisini (Kalman Kazanç Matrisi), 

x̂t
+ düzeltilmiş durumu ve Σt

+ düzeltme hata kovaryans 

matrisini vermektedir. Qt (Ölçme Bozuntusu) ve Rt (Gaussian 

Hata Değerinin Varyansı) 0,001 ve 0,03 olarak alınmıştır. 

Kalman filtresinin uygulanması sonucunda elde edilen açı 

değerleri ve filtresiz değerler Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir. 

Bu açı değerleri elde edilirken sistem önce yatay eksene 

paralel tutulmuş, daha sonra da alt tabakaya yalpalama ve 

yunuslama açıları verilmiştir. Şekil 7 ve Şekil 8’de kırmızı ile 

çizilmiş olan Kalman filtreli açı değerlerinin filtresiz açı 

değerlerine göre daha pürüzsüz olduğu gözlenmektedir. 

Sistemin ilk saniyelerinde plaka yataya paralel olmasına 

rağmen algılayıcı değerlerinde sıfır konumundan sapmalar 

vardır. Bu durum algılayıcının ilk çalışmasında düzgün 

oturmuş olmaması ve 5 derece tolerans verilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Alt plakaya hareket verildikçe açı 

değerleri artmış, üst plaka kendini düzeltmeye başladıkça da 

azalmıştır. 

 

Şekil 7: Kalman filtreli ve filtresiz yalpalama açı değerleri. 

 
Şekil 8: Kalman filtreli ve filtresiz yunuslama açı 

değerleri. 

4. Modelleme ve Kontrol 

Bu bölümde, sistemin matematiksel modeli çıkartılmış, 

sürekli ve ayrık zamanlı transfer fonksiyonları elde edilmiştir. 

PID ayarlayıcısı ile sistemin en kısa sürede referans noktasına 

ulaşabilmesini sağlayan katsayılar belirlenmiştir. En uygun 

katsayılar belirlendikten sonra Arduino UNO mikroişlemcisi 

üzerinde koşturulan kontrol algoritmasıyla istenen sonuçlar 

elde edilmiştir. 

4.1. Matematiksel Modelleme ve Transfer Fonksiyonun 

Elde Edilmesi 

Sistem, önceki kısımlarda da gösterildiği üzere 2 adet fırçalı  

doğru akım motoru ile kontrol edilmektedir. Motorlardan biri, 

sistemin yunuslama açısını, diğeri de yalpalama açısını 
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kontrol etmektedir.  Dolayısıyla motor gerilimi giriş, motorun 

bağlı olduğu açı da çıkış olarak kabul edilerek sistem 

modellenmiştir. Sistemin matematiksel modellemesi için 

Kircchoff akım yasaları ve Newton kanunlarından 

faydalanılarak her bir motor için (8) ve (9) denklemleri ayrı 

olarak yazılmıştır.  

 DC motor eş değer devresi Şekil 9’da, sistemin hareketini 

temsil eden mekanizma ise Şekil 10’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9: DC motor eş değer devresi 

     
(8) 

              
(9) 

      Denklem (8) ve (9)’a Laplace dönüşümleri uygulanmış, 

ardından gerekli sadeleştirme ve sin(θ) için lineerleştirme 

yapılarak denklem (10)‘da verilen transfer fonksiyonu elde 

edilmiştir. 

     
(10) 

Elde edilen sürekli zamanlı transfer fonksiyonu ayrık 

zamanlı bir işlemci ile kontrol edileceğinden Matlab programı 

kullanılmış ve Tustin’in yöntemi ile ayrık uzaya geçirilmiştir  

[7]. Örnekleme zamanı 0.05 saniye seçildiğinde elde edilen 

kutup - sıfır - kazanç modeli denklem (11)’de verilmiştir. 

  (11) 

Tablo 1: Transfer fonksiyonunda kullanılan değişkenler 

Sembol Değişken İsmi Değer Birim 

J Motor ataleti 0,02 kg.m2 

b Sürtünme katsayısı 0,2 N.m.s 

Ke Ters EMK sabiti 0,1 V/rad/s 

Kt Tork sabiti 0,1 N.m/Amp 

R Rotor direnci 2 Ohm 

L Rotor endüktansı 0,5 H 

g Yer çekim ivmesi 9,8 kg.m2/s 

l 
Motor ile plaka arası 

dik mesafe 
0,1 m 

m Plaka kütlesi 0,1 Kg 

 

Şekil 10: Platform hareketlerini temsil eden mekanizma [6] 

4.2. Sistemin Basamak Yanıtı ve Simulink Modeli 

Sisteme 0.78 radyan (yaklaşık 45 derece) tepe değerine sahip 

basamak girişi uygulandığında kontrolör kullanmadan elde 

edilen kapalı çevrim sistem çıkışı Şekil 11’de verilmiştir. Şekil 

12’de ise sistemin PID kontrolör ile ayrık zamanlı kapalı 

çevrim Simulink modeli yer almaktadır.   
 

 

Şekil 11: Kontrolörsüz Basamak Yanıtı 

 

Şekil 12: Ayrık Zamanlı Simulink Modeli 

4.3. Kontrolör Katsayılarının Elde Edilmesi 

Kontrolöre ait en ideal PID katsayılarının belirlenebilmesi için 

Matlab programında PID ayarlayıcı özelliği kullanılmıştır. 

Sisteme en yüksek değer olarak 45 derece bozucu etki geleceği 

varsayılarak 45 derece açı değerine karşılık gelen yaklaşık 

0.78 radyan değeri basamak girişinin tepe değeri olarak 

belirlenmiştir. Matlab Simulink programı üzerinde PID 

ayarlayıcısı kullanılmış ve motorların en yüksek çalışma voltaj 

değeri olan 12 Volt değerinde sistemin doyuma gideceği 

varsayılarak PID ayarlayıcısının gelişmiş ayarlar bölümünden 

bu sınır değerler belirlenmiştir. Ayrıca PID ayarlayıcısında 
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filtre katsayısı 26 olan filtre edilmiş türev kullanılmıştır. Bu 

ayarlamalar sonucunda PID kontrolör katsayıları Kp, Ki ve Kd 

sırasıyla 9.12, 36.98 ve 0.31 olarak elde edilmiştir.  

         Tüm bu parametreler doğrultusunda ayrık zamanlı 

transfer fonksiyonumuzun çıkışı Şekil 13(a)’da verilmiştir. Bu 

grafiğin sonuçları tablo 2’de listelenmiştir. 

          Bu sistem 0.69 radyan yaklaşık 40 derece bir bozucu 

etkiye maruz kaldığında PID kontrolör en yüksek kontrol 

sinyali olan 12 volt değerini üretmektedir. Sistem 40 derece 

üzerinde bir bozucu etkiye maruz kaldığında ise doyum 

noktasını aşmaktadır. Şekil 13(b)’de 0.78 radyan yaklaşık 45 

derece tepe değerine sahip basamak girişi uygulandığında 

sistemin doyum noktasını aştığı ve bunun sonucunda 13.65 

Volt kontrol sinyali uygulaması gerekirken 12 Volt kontrol 

sinyali uyguladığı görülmektedir. 13.65 Volt değeri sisteme 

tepe değeri 0.78 radyan olan basamak girişi uygulandığında 

doyum sınırları eklenmeden PID kontrolörün hesapladığı 

değerdir. 

 

 

Şekil 13(a): PID Kontrolör ile Basamak Yanıtı  

 
Şekil 13(b): PID Kontrolör Çıkışı 

Tablo 2: Performans ve Sağlamlık Tablosu 

Yükselme Zamanı 0.3 saniye 

Oturma Zamanı 0.68 saniye 

Aşım Değeri %5.12 

Zirve Değeri 0.83 radyan 

Kazanç Marjı 42 rad/s 

Faz Marjı 61.5 rad/s 

Kapalı Çevrim Durumu Kararlı 

4.4. Kontrol Algoritması 

Daha önce belirtildiği gibi, sistemin kontrolü için Arduino 

UNO kullanılmakta ve motorlar ayrı ayrı kontrol edilmektedir. 

Öncelikle algılayıcıdan gelen yalpalama ve yunuslama 

açılarına Kalman filtresi uygulanır ve sistemin yatay 

konumuna göre hata açısı hesaplanır. Eğer hata işaretinin 

mutlak değeri belli bir eşik değerinden büyük ise, kontrolör 

devreye girerek, kontrolörden çıkan gerilim değeri, uygun 

PWM sinyaline dönüştürülür. Motorlar gerekli yönde dönerek 

üst plakanın yer yüzeyine paralel kalmasını sağlar. Hata değeri 

arttıkça motor tepki olarak ürettiği torku artırmaktadır. Eğer 

hata değeri eşik aralığına düşüyorsa motorların her iki 

bacağına yüksek sinyal gönderilerek ‘fren’ yapmaları sağlanır 

ve plakanın yüklere karşı sabit durması sağlanır. Kontrol 

algoritması şematik olarak Şekil 14’de gösterilmektedir. 

Kontrol algoritması sadece bir eksendeki açı değerinin 

kontrolünü temsil etmektedir. Eşik aralığı ±5 derece olarak 

tanımlanmıştır. Negatif değer olarak PWM sinyali 

gönderilemediğinden daha sonra mutlak değer alınarak ters 

yönde kontrol sağlanmıştır. 

Başla

Mpu6050 açı 

değerlerini 

oku

Kalman Filtresi

Hata Hesapla ( Referans - Kaman Çıkışı )

Hata <5 veya Hata >-5 Motoru Frenle
Evet

Hata > 0

PID

PID kontrol işareti PWM sinyaline 

dönüştürülür.

PID

PID kontrol işareti PWM sinyaline 

dönüştürülür.

Hayır

Hayır

Evet

Saat yönünde 

PWM sinyali 

uygulanır.

Saatin tersi yönde 

PWM sinyali 

uygulanır.

 

Şekil 14: Kontrol Algoritma Şeması  
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5. Deneysel Sonuçlar 

Deneyler için Nöron Tabanlı PID yöntemi sonucunda elde 

edilen Kp, Ki ve Kd değerleri kullanılmıştır. Sonuçları 

değerlendirmek için Kalman filtresinden geçirilen açı değerleri 

ile tepki olarak sistemden çıkan PWM değerlerinin eğrileri 

çizdirilmiştir. Şekil 15’de ve şekil 16’da deney sonuçlarında 

sistem ilk aşamada yataya paralel olarak başlatılmıştır. Deney 

esnasında sistem elle hareket ettirilerek bozucu uygulanmış ve 

üst plakanın yataya paralel olması için sistem tarafından 

uygulanan PWM değerleri ve her iki eksene ait yunuslama ve 

yalpalama açı değerleri çizdirilmiştir. Görüldüğü gibi 

bozucular sonucunda, ±5 eşik değerinden fazla açılar 

oluştuğunda birinci ve ikinci motorlarda tepki olarak PWM 

değerleri oluşmuştur. PWM değerleri sayesinde motorlarda 

oluşan hareket üst plakayı tekrar yataya paralel hale 

getirmektedir.  

Bu durum ise Şekil 15’de ve şekil 16’da yalpalama ve 

yunuslama grafiklerinde tekrar 0º okunmasından 

anlaşılmaktadır. Plaka açısı yataya paralel konuma gelince de 

PWM değerleri 0 olmakta ve üst tabaka yataya paralel 

kalmaktadır. Sistemin gerçek zamanlı çalışmasına ait örnek bir 

video,  [8]’da verilen bağlantıdan izlenebilir.  

 
Şekil 15: Kalman açı değerlerine cevap olarak birinci 

motor PWM değerleri 

 

Şekil 16: Kalman açı değerlerine cevap olarak ikinci motor 

PWM değerleri  

 

 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada kendini yataya paralel olarak dengeleyebilen 

platformun tasarımı, üretimi ve kontrolü gerçekleşmiştir. 

Mekanik tasarım 3B yazıcı ile üretilecek şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Platform üzerinde bulunan algılayıcıdan 

yalpalama ve yunuslama açıları alınır, bu bilgiler kontrolör 

tarafından yorumlanarak DC motorlar aracılığıyla sistem 

sıfırda (yataya paralel) tutulmaya çalışılır. Sistemi paralel 

tutmak amacıyla PID kontrolörler kullanılmıştır. PID 

katsayılarını bulmak için üç farklı yöntem kullanılmış ve 

yöntemlerden Nöron Tabanlı PID Katsayı Hesaplama ile 

Matlab’in PID Ayarlayıcı uygulamasından benzer değerler 

elde edilmiştir. Gerçek ortam deneylerinde Nöron Tabanlı PID 

ile hesaplanan katsayılar kullanılmıştır. Platform ±5º eşik 

değerleri ile sarsıntılara rağmen yataya paralel bir şekilde 

dengede kalmayı başarmıştır. 

Teşekkür 

Mekanik elemanların üretimini sağlayan İTÜ bünyesindeki 

MEAM ve ARC merkezi ve elemanlarına teşekkür ederiz. 
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Özetçe 

Bu çalışmada hızlı anahtarlamalı valfler ve PLC 

(Programmable Logic Controller, Programlanabilir Mantıksal 

Denetleyici) kullanarak, PID (Proportional, Integral, 

Derivative, Oransal, İntegral, Türev) ve PWM (Pulse Width 

Modülation, DGM; Darbe Genişlik Modülasyon) teknikleri ile 

çift etkili bir pnömatik silindirin ± 1 mm tolerans içerisinde 

hassas konum kontrolünün gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Öncelikle sistemin pnömatik ve elektrik devresi tasarlanmış ve 

matematiksel modeli oluşturulmaya çalışılmıştır ve sistem 

fiziksek olarak gerçekleştirilmiştir.  Sistemde kullanılan 

Siemens marka 1214 C DC/DC/DC PLC kontrolör Siemens 

TIA Portal V13 SP1 uygulaması ile programlanmış ve 

oluşturulan programda kontrolör olarak PID ve Darbe 

Genişlik Modülasyon tekniği uygulanmıştır. Pnömatik 

silindirin anlık konum bilgisi 0 - 10 volt DC (Direct Current, 

Doğrusal akım) gerilim ile çalışan bir lineer pozisyon cetveli 

(lineer position transducer) kullanılarak ölçülmüştür. Sistemin 

kontrolü ve pnömatik silindirin anlık konum bilgisinin 

görüntülenmesi için bir Siemens KTP 400 (4”) Basic model 

dokunmatik ekran kullanılmış ve Siemens TIA Portal 

programı ile programlanmıştır. PID parametrelerinin ve DGM 

tekniğinin konum denetimi üzerindeki etkisi 

değerlendirilmiştir.  

Abstract 

In this study, it is aimed to realize to control the position of a 

double acting cylinder in ± 1 mm references by using PLC and 

fast switching valves based PID and PWM controls. Firstly the 

pneumatic and electrical system was designed and then 

mathematical model was derived. As a PLC unit Siemens 

1214 C DC/DC/DC CPU was programmed with TIA Portal 

V13 SP1 application and PID and PWM was implemented in 

the control program. The instantaneous position data was 

measured by using lineer position transducer which is 

operating between 0-10 DC voltage. A touchscreen, Siemens 

KTP 400 (4”) Basic was used to control the system and to 

monitor the position of pneumatic cylinder. The effects of PID 

parameters and PWM on position control of pneumatic 

cylinder was evaluated. 

1. Giriş 

Pnömatik sistemler, basit, temiz, düşük maliyetli, yüksek hızlı, 

kolay bakım yapılabilen özellikleri gibi değişik avantajları 

sayesinde endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım 

alanları vardır. Fakat havanın sıkıştırılabilme özelliği, piston 

ve silindir arasındaki sürtünme kuvveti ve valften geçen hava 

kütle oranı gibi nedenlerden dolayı doğrusal olmayan 

sistemlerdir [1].  

Elektro pnömatik valfler genelde aç – kapa tipi solenoid ve 

oransal servo valfler biçiminde sınıflandırılabilir. Servo valfler 

hassas bir oransal denetim sağlamakla beraber yapıları 

karmaşık ve maliyetleri de çok yüksektir. Daha basit yapıda ve 

o oranda düşük maliyetli solenoid valfler genelde aç – kapa 

etkisi ile çalışırlar. Dolayısıyla bu valflerden aç – kapa etkisi 

altında çok hassas bir konum denetimi sağlaması beklenemez 

[2].  

Bu sistemde kullanılan iki adet 3/2 elektropnömatik valf  

FESTO firmasının MHE2 kodlu hızlı anahtarlamalı valflerdir. 

Bu valflerin karakteristiği küçük ölçüleri, kompakt ve basit 

yapıları ve çok kısa açma zamanlarıdır. Açma zamanı 2 ms’nin 

altında olabilir. Döngü zamanı da yaklaşık 14 ms’dir. 

Kullanılan valflerin başlıca avantajları; 

o Çok yüksek döngü oranları vardır 

o Oldukça kısa döngü zamanları vardır. 

o Maksimum tekrarlama doğruluk 

o Esnek tasarım prensibi 

o Standart bir PLC ile direk aktivasyonu mümkündür. 

o Sistem verimliliği arttırır. 

o Kurulumu kolaydır [7]. 

PLC, programlanabilir denetleyiciler; probleme bağlı 

olmaksızın, seri olarak üretilmiş, kumanda ve kontrol 

elemanlarıdır. Bütün kumanda problemlerinin çözümünde; 

mantık işlemleri, bellek fonksiyonları, zaman ve sayıcı gibi 

elemanlara ihtiyaç vardır. Bunlar PLC’lerde üretici firmalar 

tarafından hazır olarak sunulmuş durumdadır. Basit bir 

programlama ile bütün bu imkânlar problemin çözümünde bir 

araya getirilebilir [3]. 

2. Pnömatik Sistemin Matematiksel Modeli 

Havanın sıkıştırılabilir olmasından dolayı pnömatik sistemler 

doğrusal olmayan yapıdadırlar ve kesin bir matematiksel 

model çıkarmak zordur. PID kontrol yöntemi kullanılarak bu 

doğrusal olmayan sistemin tanımlanamayan etkileri bertaraf 

edilmeye çalışılmaktadır. Bundan önce yapılan çalışmalarda 

kullanılan ve genel kabul gören bir matematiksel model 

sistemin davranışı hakkında bir fikir vermesi adına burada 

paylaşılmıştır. Matematiksel modele konu olan pnömatik 

devre, şekil 1’deki gibidir. 
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Şekil 1. Pnömatik sistemin görünümü 

 

Ta

PsAaCmaCqa
Ma

...
                   (1) 

Ps

Pa
fCma   (2) 

Tb

PbAbCmbCqb
Mb

...
   (3) 

Pb

Patm
fCmb   (4) (3) (3) 

Burada Pa ve Pb silindirin A ve B bölgelerindeki basıncı 

göstermektedir. Ps besleme basıncını Patm ise atmosfer 

basıncını simgelemektedir. Ta ve Tb her iki bölgedeki 

sıcaklıkları göstermektedir. Aa ve Ab silindir pistonunun ilgili 

bölmelerdeki alanlarını göstermektedir. Cm kütlesel akış 

parametresini ve Cq ise boşaltım kat sayısını göstermektedir.  

Havanın sıkıştırılabilirliği hesaba katılarak yapılan bu 

modellemede silindirin her iki tarafına giren (Ma) ve çıkan 

(Mb) havanın kütlesel debi ifadeleri şu şekilde verilmiştir. 

)(
1

dt

dPaVa

dt

dVa
Pa

RTa
Ma


  (5) 

)
dt

dPb

λ

Vb

dt

dVb
(Pb

RTb

1
Mb   (6) 

Burada λ özgül ısı oranını, R gaz sabitini, Va ve Vb ilgili 

silindir bölgelerinin hacimlerini ifade etmektedir. Burada boru 

hacimleri vb. gibi şeylerin ihmal edildiği görülmektedir [4]. 

3. Sistemin Tasarımı 

Sistemin tasarımı elektrik/elektronik ve mekanik sistem olmak 

üzere iki başlık altında incelenmiştir. Şekil 2’de sistemde 

kullanılan temel öğeler ve birbirleri ile olan bağlantılarının 

şematik gösterimi verilmiştir. Kırmızı hat PLC’ye bağlanan 

elemanların bağlantısını, yeşil hat PLC ile beraber çalışan 

panelin ve yazılımın gerçekleştirildiği bilgisayarın PLC ile 

haberleşme bağlantısını, mavi hat ise pnömatik sistemin 

basınçlı hava hattını göstermektedir. 

 

Şekil 2. Sistemde kullanılan devre elemanlarının şematik 

görüntüsü ve birbirleri ile olan bağlantıları 

3.1. Elektrik/Elektronik Sistem 

Sistemin kontrolünü gerçekleştirmek için Siemens firmasının 

ürettiği 1214 C /DC/DC/DC PLC ve yine Siemens firması 

tarafından üretilen KTP 400 4” Basic model dokunmatik 

ekran kullanılmıştır. Dokunmatik ekran üzerinden sistem 

kontrolünü sağlayan programların çalıştırılması, pnömatik 

sistemin istenen mesafeye gönderilmesi için gerekli bilgilerin 

girilmesi, PID parametrelerinin değiştirilmesi ve pnömatik 

silindirin anlık mesafesinin görüntülenmesi sağlanmıştır. 

Dokunmatik ekranda sistemin kontrolü ve değerlerin izlenmesi 

için toplam 7 adet sayfa tasarlanmıştır. 

 

Şekil 3. Dokunmatik ekranın giriş sayfasının görüntüsü ve 

tasarlanan diğer sayfalar 

Kullanılan PLC’nin üzerinde iki adet analog giriş kanalı 

bulunmaktadır. Pnömatik sistemin konumunu ölçmek için 0 – 

10 volt DC gerilim veren bir lineer potansiyometre 

kullanılmıştır. PLC’deki analog kanallardan bir tanesi Lineer 

potansiyometreden alınan gerilim değerinin ölçülmesi için 

kullanılmıştır. Sistemdeki devre elemanlarına enerji sağlamak 

77

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



için 24 volt ve 12 volt DC çıkışlı iki adet güç kaynağı 

kullanılmıştır, 24 volt DC valfleri, PLC ve HMI (Human 

Machine Interface, Insan Makine Arayüzü) ünitesini beslemek 

12 volt DC güç kaynağı ise lineer potansiyometreyi beslemek 

için kullanılmıştır. Ayrıca pnömatik silindirin ilk ve son 

konumlarını belirlemek için birer adet ilk ve son konumuna 

sınır anahtarı (limit switch) konulmuştur. 

 

Şekil 4. Sistemin elektrik panosunda PLC’nin görüntüsü 

3.2. Mekanik Sistem 

Basınçlı hava sisteme bir kompresör tarafından sağlanmıştır. 

Sisteme gelen havanın basıncının ayarlanması için 0 – 10 bar 

basınç ayarlama özelliğine sahip bir manuel regülatör 

kullanılmıştır. Silindirin hızını ayarlayabilmek için 

regülatörden hemen sonra bir akış kontrol valfi kullanılmıştır. 

Bu valfler akışkanın hızını ayarlayabilmek için içerisinden 

geçen akışkanın debisini ayarlamaktadırlar. Üzerinde bulunan 

bir ayar vidasının çevrilmesiyle akış kesiti değiştirilir ve 

silindirin içindeki akış hızı ayarlanmış olur. Pnömatik 

silindirin ileri ve geri hareketini sağlamak için 2 adet 3/2 hızlı 

anahtarlamalı yön kontrol valfi kullanılmıştır. Bu valflerin 

anahtarlama süreleri yaklaşık 1.7 ms’dir. Ayrıca her iki valfin 

egzoz çıkışlarında da akış kontrol valfi kullanılarak dışarı 

atılan hava miktarının kontrol edilmesi amaçlanmıştır. 

Pnömatik silindir olarak ise 32 mm çapında 500 mm strok 

boyunda çift etkili bir silindir kullanılmıştır. Silindirin ileri ve 

geri hareketinde basıncı görebilmek için iki adet 0-10 bar 

aralığında manometreler kullanılmıştır. 

 

Şekil 4. Mekanik sistem devre elemanları görüntüsü 

4. PID Kontrolör ve DGM Tekniği 

4.1. Siemens S7-1200 PLC’de PID Kontrolör 

PID algoritması olarak Siemens TIA Portal V13 SP1 

uygulamasının içerisinde bulunan PID 3Step ve PID Compact 

fonksiyonları kullanılmıştır. PID 3Step fonksiyonu 

pozisyonlama için PID Compact fonksiyonu DGM tekniğinde 

darbe genişliğinin ayarlanması için kullanılmıştır. Bu 

fonksiyonlar yazılımın içerisinde “instruction > technology” 

başlığı altında bulunmaktadır. 

Siemens TIA Portal yazılımındaki bütün PID algoritması 

aşağıdaki denkleme göre çalışmaktadır. 

X))w*(c

1s*TD*a

s*TD
x)(w

s*Ti

1
x)w*((b*s*KpΔy 



  (7) 

Tablo 1. PID algoritmasının çalışma formülünün sembol ve 

açıklamaları 

Sembol Açıklama 

Δy PID algoritmasının çıkış değeri 

Kp Oransal kazanç 

s Laplace operatörü 

b Oransal etki faktörü 

w İstenen değer (set point) 

x Proses değeri 

Ti İntegral zamanı 

a 
Türev geciktirme katsayısı (türev geciktirmesi 

T1 = a * TD 

TD Türev etki zamanı 

c Türev etki faktörü 

 

Bütün PID parametreleri kalıcıdır. Eğer PID parametreleri 

manuel olarak girilirse, PID fonksiyonları tamamı ile CPU 

(Central Processing Unit; Merkezi İşlem Birimi) ya 

gönderilmelidir [5]. 

PID parametrelerinin etkileri şu şekildedir; 

Oransal kazanç (Proportional Gain), bu değer kontrolörün 

oransal kazancını belirtir. PID_3Step negatif bir oransal 

kazanç değeri ile çalışmaz.  

İntegral Etki Zamanı (integral action time), integral etkisinin 

davranış zamanını tanımlar. İntegral etkisi integral etki zamanı 

sıfıra eşitlenerek etkisizleştirilir. 

Türev etki zamanı (Derivative Action Time), türev etkisinin 

davranış zamanını tanımlar. Türev etkisi türev etki zamanı 

sıfıra eşitlenerek etkisizleştirilir. 

Türev geciktirme katsayısı (Derivative delay coefficient), türev 

eyleminin etkisini geciktirir. 

Türev gecikmesi = Türev eylem zamanı x Türev gecikme 

katsayısı 

0.0: Türev eylemi sadece bir döngü için etkindir,  bu nedenle 

neredeyse etkin değildir. 

0.5: bir baskın zaman sabitli kontrol sistemleri için pratikte 

yarar sağlar. 

> 1.0 daha büyük katsayı, Türev eyleminin etkisini daha uzun 

erteler. 

Oransal eylemi ağırlaştırmak (proportional action weighting), 

setpointe (istenen değere) değişikliklerle güçsüzleştirebilir. 0.0 

dan 1.0’a değerler uygulanabilir. 

1.0: Setpoint değişikliği için oran eylemi tamamen etkindir. 

0.0: setpoint değişikliği için oran eylemi etkin değildir. 

Proses değeri değiştiğinde, oransal eylem her zaman etkindir. 

Türevsel Eylemi Ağırlaştırmak (Derivative Action Weighting) 

türevsel eylem setpoint değişiklikleri ile zayıflayabilir.0.0’dan 

1.0’a değerler kullanılabilir. 
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1.0: Setpoint üzerindeki değişiklilerde türevsel eylem her 

zaman etkindir. 

0.0: setpoint üzerindeki değişikliklerde türevsel eylem etkin 

değildir. 

Proses değeri değiştiğinde, türevsel eylem her zaman tamamen 

etkindir. 

PID Algoritma Örnekleme Zamanı (PID Algorithm Sampling 

Time), çıkış değerindeki değişiklilere cevap vermek için 

kontrol sistemi belirli miktar zamana ihtiyaç duyar. Her 

döngüde çıkış değerinin hesaplamak akla yatkın değildir. PID 

algoritmasının örnekleme zamanı, çıkış değerinin iki 

hesaplama arasındaki zamanı temsil eder. Ayarlama zamanı 

süresince hesaplanır ve PID_3Step örnekleme zamanının 

çoklu bir değerine yuvarlatılır. PID_3Step’in diğer 

fonksiyonları her döngüde gerçekleştirilir. 

Ölü band genişliği (Deadband width); Ölü band, sabit 

kontrolör durumundaki gürültü bileşenlerini bastırır. Ölü band 

genişliği, ölü bandın ölçüsünü belirtir. Ölü band genişliği 0 

ise, ölü band kapalıdır [5]. 

4.2. Darbe Genişlik Modülasyonu 

Siemens TIA portal yazılımının içinde iki darbe üreteci vardır. 

Darbe Genişlik Modülü (PWM) ve Darbe Genişlik Katarı 

(PTO). DGM (PWM) çıkışı 0 değerinden en son ölçek 

değerine kadar değişebildiği için dijital bir çıkışın aynı analog 

bir çıkış gibi kullanılmasını sağlar. Örneğin DGM çıkışı bir 

motorun durmasından en son hızına kadar ya da bir valfin 

kapalı pozisyonundan tam açık pozisyonuna kadar kontrol 

edilmesini sağlayabilir. 

 

Şekil 5. Darbe Genişlik Modülasyonu 

1: Döngü zamanı (Cycle Time) 

2: Darbe genişlik zamanı (Pulse width time) 

İş çevrimi (Duty cycle) şu şekilde ifade edilebilir. Döngü 

zamanının yüzdesi olarak veya göreceli nitelik olarak (örneğin 

0-1000 arası veya 0-10000 arası). Darbe genişliği 0’dan tam 

değere kadar değişebilir (darbe yok ya da hep açık) [6]. 

5. Deneysel Çalışmalar 

Bu çalışmada en uygun PID parametrelerini belirlemek için 

yapılan deneylerde uygun parametre değerleri deneme/yanılma 

yolu ile belirlenmiştir. Pozisyonlama için TIA Portal yazılımın 

PID 3 Step fonksiyonu, DGM’nin darbe genişliğinin hata 

değerine göre kontrolü için ise PID Compact fonksiyonları 

kullanılmıştır. Kullanılan CPU’nun çıkışları 24 volt DC 

özellikli olduğu için CPU çıkışlarından direkt olarak hızlı 

anahtarlamalı valflerin bobinlerine bağlantı sağlanmıştır. Eğer 

röle çıkışlı bir CPU seçilmiş olsa idi, dijital çıkış sinyal 

modülü kullanmak ve valf bobinlerinin dijital çıkış sinyal 

modülünün çıkışlarından bağlanması gerekecek idi. Sistemde 

kullanılan 1214 C PLC’nin çıkışları maksimum 100 kHz 

frekans ve minimum 10 µs döngü zamanı ile çalışma imkanı 

sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 6. Sistemin kontrolü ve izlenmesi 

Lineer potansiyometreden ölçülen 0-10 volt DC gerilim 0-500 

mm mesafesinin ölçümünde kullanılmıştır. Şekil 7’de lineer 

cetvelden ölçülen 0-10 volt analog değerin PLC’de 0-500 mm 

değerlerine karşılık gelecek şekilde işlenmesi ve integer 

değerlerinin kaç volt gerilime ve de kaç mm mesafeye karşılık 

geldiği gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 7. Analog değerin PLC’de işlenmesi 

Tablo 2. Analog değere karşılık gelen fiziksel değerler 

Integer Değer Ölçülen Değer volt Fiziksel Değer mm. 

0 0.0 0 

6912 2,5 125 

13824 5 250 

20736 7,5 375 

27648 10 500 

 

PID fonksiyonları matematiksel işlemleri tamamlayabilmeleri 

için bir zamana ihtiyaç duyarlar. Ayrıca sistemin kararlı 

davranması açısından prosesten sabit zaman aralıklarında veri 

okumak ve yazmak isterler. Dolayısıyla ana/çevrimsel OB 

(organizasyon bloğu) ve bir alt program (FC, FB; Fonksiyon, 
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fonksiyon bloğu) içerisine yazılmaları doğru değildir. Bu 

amaçla çevrimsel kesme OB’leri (OB30, gibi) içerisinde 

programlanmaları uygundur. Oluşturulan kontrol programında 

da bu nedenle PID fonksiyonları 100 ms’de bir çalışması 

ayarlanan OB30 zaman kesmesi bloğunun içerisine 

yazılmıştır. Her iki valf de yani hem ileri hem de geri hareketi 

sağlayan valfler DGM yöntemi ile kontrol edilmiştir. DGM 

tekniğinin darbe genişlik süresinin ayarlanması için PID 

Compact fonksiyonları kullanılmıştır. 

 

Şekil 8. DGM darbe ayarları 

Şekil 8’deki parametrelere göre ayarlanan çıkışın periyodu 50 

ms’dir, Darbe genişlik jeneratörü 265 (dec) = 10 A (hex) 

ID’sine sahiptir. Darbe jeneratörünün (Pulse generator) 

donanımsal ID’si S7-1200 CPU’nun değişken tablosunda 

sistem sabiti olarak yaratılır. 

 

 

Şekil 9. PLC Sistem Etiketleri 

Darbe genişliğinin değiştirileceği nokta, yani DGM’nin 

donanımsal ID’si PID Compact fonksiyonu ile kontrol 

edilmiştir. PID Compact fonksiyonun çıkışı “ROUND” 

komutu ile DGM’nin donanımsal ID adresine gönderilmiştir. 

Çünkü PID Compact fonksiyonun “output” çıkış adresi Real 

veri tipidir, DGM ID adresi ise integer veri tipidir. “Round” 

komutu ile Real veri tipi integer veri tipine çevrilmiş aynı 

zamanda 0 – 100 arasında bir değer alması sağlanmıştır. 

Pozisyonlama için PID 3 Step fonksiyonu kullanılmıştır. 

 

Şekil 10. PID Compact fonksiyonu ile darbe genişliğinin 

kontrolü 

 

Şekil 11. İleri harekti sağlayan valfin CTRL_PWM komutu ile 

kontrolü ve aktif edilmesi 

 

Şekil 12. Sistemin birim basamak cevabı 
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Tablo 3. Gerçekleştirilen deney sonuçları 

Kp Ki Kd istenen  gerçekleşen Aşma Sonuç 

      değer değer   %   

0,2 0 0 40 40,726 0,726 % 1,82 

0,2 0 0 50 50,6 0,6 % 1,20 

0,2 0 0 55 55,537 0,537 % 0,98 

0,2 0 0 60 59,534 -0,466 % -0,78 

0,2 0 0 65 65,104 0,104 % 0,16 

0,2 0 0 70 70,349 0,349 % 0,50 

0,2 0 0 75 75,401 0,401 % 0,53 

0,2 0 0 80 80,223 0,223 % 0,28 

0,2 0 0 100 100,749 0,749 % 0,75 

0,2 0 0 80 80,205 0,205 % 0,26 

0,2 0 0 60 59,245 -0,755 % -1,26 

0,2 0 0 55 54,308 -0,692 % -1,26 

0,2 0 0 50 50,872 0,872 % 1,74 

0,2 0 0 45 44,434 -0,566 % -1,26 

0,2 0 0 40 40,426 0,426 % 1,07 

Tablo 4. Gerçekleştirilen deney sonuçları 

Kp Ki Kd istenen  gerçekleşen Aşma Sonuç 

      değer değer   %   

0,2 0,5 0 310 310,456 0,456 % 0,15 

0,2 0,5 0 150 149,975 -0,025 % -0,02 

0,2 0,5 0 280 280,781 0,781 % 0,28 

0,2 0,5 0 75 74,056 -0,944 % -1,26 

0,5 0,5 0,1 350 349,953 -0,047 % -0,01 

0,5 0,5 0,1 200 199,34 -0,66 % -0,33 

0,5 0,5 0,1 75 75,186 0,186 % 0,25 

0,5 0,5 0,1 410 409,831 -0,169 % -0,04 

0,5 0,5 0,1 50 49,986 -0,014 % -0,03 

0,5 0,5 0,1 180 179,597 -0,403 % -0,22 

0,5 0,5 0,1 60 60,475 0,475 % 0,79 

0,5 0 0 150 150,59 0,59 % 0,39 

0,5 0 0 250 250,579 0,579 % 0,23 

0,5 0 0 350 350,188 0,188 % 0,05 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada hızlı anahtarlamalı valfleri PLC üzerinden 

kontrol edip, PID ve DGM kontrol yöntemlerini uygulayarak 

pnömatik silindiri istenen mesafede ± 1 mm. tolerans 

aralığında konumlandırılması amaçlanmıştır. Bu 

konumlandırma esnasında aşma miktarının da + 10 mm.den 

fazla olmaması amaçlanmıştır. PID kontrolörün darbe genişlik 

modülasyonu ile beraber kullanılması sonucu istenen değerler 

bütün PID değerlerinde elde edilmiştir. P kontrol yöntemi, PD 

kontrol yöntemi, PI kontrol yöntemi ve PID kontrol yöntemi 

ile uygulanan kontroller pnömatik silindirin hem ileri hem de 

geri pozisyonda konumlandırılmasında başarı ile 

gerçekleştirilmiştir. Burada deneylerin başarı ile 

gerçekleştirilmesinin başlıca sebepleri DGM tekniğinin PID 

kontrolör ile beraber kullanılması ve hızlı anahtarlamalı 

valflerin anahtarlama zamanlarının kısa olmasıdır. Çünkü ilk 

deneysel çalışmalarda sadece PID kontrol yöntemlerini 

uygulamak pnömatik silindirin yüksek aşma değerleri 

(overshoot) yapmasına neden olmuştur. Bunun nedeni de 

valflerin anahtarlama sürelerinde geçirdiği hava miktarının 

yüksek olmasıdır. Darbe genişlik modülasyon tekniği ile bu 

geçen hava miktarı aza indirilmiş ve pnömatik silindirin çok 

kısa mesafeler hareket ettirilmesi sağlanabilmiştir. 

Pozisyonlama için kullanılan PID 3 Step fonksiyonun PID 

katsayılarının pozisyonlamaya etkileri şu şekilde özetlenebilir.  

 Türev değerinin 0.1 den küçük değer seçilmesi ileri geri 

valflerin sürekli açıp kapamasına neden olarak pnömatik 

silindiri olduğu yerde hareketsiz bırakmıştır. Bu nedenle 

türev değeri minimum 0.1 olarak seçilmiştir.  

 İyi bir oturma zamanı elde edilebilmesi için İntegral 

kazancı da 0.1 değerinin üstünde seçilmelidir. 

 Deneysel çalışmalar sonucunda en iyi sonuçlara sadece 

hızlı anahtarlamalı valflerin kullanıldığı durumda, 

oransal kazancın 0.4, integral kazancın 0,5 ve türevsel 

kazancın 0,1 olarak ayarlandığı durumlarda ulaşılmıştır.  

 Sadece oransal ve integral kazanç kullanılarak da 

oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir.  

 Kontrol yöntemleri için iyiden kötüye doğru bir sıralama 

yapılırsa PD, PID, P ve PI şeklinde bir sıralama 

oluşturulabilir. 

Sistem üzerinde olumsuz etkisi olan durumlar ise şu şekilde 

özetlenebilir. 

1. Hava kaçakları; sistemi en çok etkileyen olumsuz 

özelliklerin başında hava kaçakları meydana 

gelmektedir. 

2. Pnömatik silindir ile lineer cetvelin birbirine düzgün 

montajı yapılmalıdır. Aksi halde silindir ve cetvel 

düzgün hareket etmez ve kasmalara neden olur. Bu da 

sistemin referanslarda konumlandırılmasına engel olur 

ve oturma zamanını oldukça uzatır. Referans değerin 

sürekli altında ve üstünde çalışmasına sebep verir.  

3. Hortumlar mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. 

Böylece sistemi olumsuz etkileyecek hava miktarı 

azaltılmış olur. 
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Özetçe
Bu çalışmada, eyleyici doyumu içeren çift tank seviye kont-

rol sistemi için Chebyshev polinomları tabanlı bir kompanzatör
tasarımı yapılmıştır. Tasarım için literatürde yüksek mertebeli
sinüzoidal giriş tanımlama fonksiyonları (YMSGTF) olarak ni-
telendirilen yaklaşım kullanılarak, belirlenen frekans tabanlı bir
maliyet fonksiyonunun en küçük değerinin bulunması problemi
çözülmüştür. Çalışmada önerilen kompanzatör tasarımı çift tank
seviye kontrol sisteminde referans izleme performansının iyi-
leştirilmesinde kullanılmış ve elde edilen sonuçlarla tasarımın
başarımı gösterilmiştir. Tasarımın başarımı, sistemin harmonik
ve zaman cevabının yanı sıra ISE değerleri (toplam karesel hata)
ile gösterilmiştir.

Abstract
This study deals with Chebyshev polynomials based com-

pensator design for couple tank system involving actuator sa-
turation. The approach called as higher order sinusoidal input
describing functions (HOSIDF) in literature is utilized and the
minimization of frequency-based cost function is achieved in
order to design the proposed compensator in the concept of this
study. Moreover, the proposed controller is implemented into
the couple tank system in order to improve the reference trac-
king performance of the system. The simulation studies illust-
rate the success of the proposed compensator in the study. Fi-
nally, the success of the proposed controller is illustrated via
harmonic and time-domain plots in addition to comparable ISE
(integrated squared error) values.

1. Giriş
Kontrol sistemlerinde referans izleme problemi yıllardır ele alı-
nan temel problemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Litera-

türde doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemler için referans
izleme problemlerinin çözümünü ele alan farklı tasarımlar ve
yaklaşımlar kullanılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Siste-
min eyleyici doyumu, zaman gecikmesi, parametre değişimi
gibi doğrusal olmayan yapılar içermediği durumlarda doğrusal
kontrolör yaklaşımları kapalı çevrim sistemin referans izleme
performansı açısından çok başarılı sonuçlar vermektedir [1].

Sistemde doğrusal olmayan yapılar var olduğu durumlarda
doğrusal model ele alınarak yapılan tasarımlar yetersiz kala-
bilmektedirler. Bu sebeple; zaman gecikmesi, eyleyici doyumu
gibi doğrusal olmayan ifadelerin etkin olduğu sistemlerde doğ-
rusal olmayan kontrol teknikleri kullanılarak veya doğrusal ol-
mayan yapılar sistemde belli kıstaslar altında belirsizlik olarak
kabul edilerek farklı kontrolör tasarımları yapılmaktadır [2], [3].
Ayrıca, bu yaklaşımlardan farklı olarak literatürde kapalı çev-
rim sistemin kararlılığını garanti eden doğrusal bir kontrolöre
ek olarak ikincil bir kompanzatör tasarımı da bu tür sistemler
için zaman zaman uygulanan bir yaklaşımdır. Bu çalışmada da
bu yaklaşım temel alınarak sistemde halihazırda var olan bir
kontrolörün referans sinyalini izleme performansını arttırmak
için sistemde bulunan doğrusal olmayan yapıların sistem çıkı-
şına olan etkisini minimize eden ikincil bir kompanzatör tasa-
rımı yapılmaktadır. Bu tasarım esnasında Chebyshev polinom-
ları ve YMSGTF yaklaşımı kullanılmaktadır.

Literatürde özellikle son yıllarda YMSGTF kullanılarak
kontrolör ve kompanzatör tasarımı konusunda önemli çalışma-
lar yapılmıştır. Öncelikli olarak YMSGTF yaklaşımı, sistemin
dinamik yapısının incelenmesinde ele alınmıştır. Bu çalışma-
larda YMSGTFlerin hesaplanmasında FFT (Hızlı Fourier Dö-
nüşümü) analizi kullanılmıştır [4]. YMSGTF yaklaşımı ile doğ-
rusal olmayan ifadelerin sistem cevabına olan etkilerinin analizi
üzerine de çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda hem fre-
kans hem de zaman tanım bölgesinde performans sonuçları elde
edilmiştir [5]. Bu çalışmalara ek olarak YMSGTF yaklaşımı,
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Lure tipi sistemlerin analiz edilmesinde ve bu tip sistemler için
kompanzatör tasarımında da kullanılmıştır [6]. YMSGTF yak-
laşımının kullanıldığı alanlardan biri de sürtünme etkisi içeren
hava araçlarında kullanılan kamera platformu gibi sistemlerde
sürtünme etkisini azaltmak amaçlı kontrolör tasarımıdır [7]. Ay-
rıca, elektron mikroskobu gibi fiziksel sistemlerde ve farklı uy-
gulamalarda da kullanılmıştır [8]. YMSGTF yaklaşımı ile diğer
frekans tanım bölgesi analiz metodlarının karşılaştırılmasının
yapıldığı ve bu yaklaşımın kullanıldığı farklı alanları da özet-
leyen yayınlar da literatürde bulunmaktadır [9].

Bu çalışmada ele alınan kompanzatör tasarımının da teme-
lini oluşturan Chebyshev polinomları özellikle nümerik ana-
lizde farklı uygulamalarda kullanılmaktadır. Kontrol sistemleri
literatüründe Chebyshev polinomları, sistem modellerinin in-
dirgenmesi ile ilgili çalışmalarda kullanılmıştır [10]. Ayrıca,
işaret işleme alanında Schur algoritmasının oluşturulmasında
Chebyshev polinomlarının kullanımı ile ilgili çalışmalar yapıl-
mıştır [11]. Bu yayınlara ek olarak, işaret işleme alanında sinyal
seyrekliğiyle ilgili çalışmalarda da Chebyshev polinomları yak-
laşımı bulunmaktadır [12]. Coleman filtreleri ve bir çok yeni
filtre tasarımında da kullanılan Chebyshev polinomları son za-
manlarda radyo frekans tanımlamalarında siber güvenlik ile il-
gili çalışmalarda da karşımıza çıkmaktadır [13], [14].

Literatürde bulunan çalışmalardan farklı olarak bu çalış-
mada YMSGTF yaklaşımı kullanılarak ve frekans tabanlı bir
maliyet fonksiyonu üzerinden optimizasyon yapılarak Chebys-
hev polinomu tabanlı bir kompanzatör tasarımı sunulmuştur. Li-
teratürde yapılan çalışmalar incelendiğinde eyleyici doyumlu
sistemler için YMSGTF tabanlı bir tasarım bulunmamaktadır.
Bu sebeple, çalışmada sunulan kompanzatör eyleyici doyumu
içeren çift tank seviye kontrolü sistemine uygulanmaktadır. Ay-
rıca, bu çalışmada Chebyshev tabanlı kompanzatör, sistemde
hali hazırda bulunan ve kapalı çevrim sistemin kararlılığını ga-
ranti eden kontrolöre ek olarak ikincil bir yapı olarak sisteme
uygulanmaktadır.

Çalışmanın ikinci kısmında ilerleyen aşamalarda kullanı-
lacak olan matematiksel ön bilgi verilmiştir. Üçüncü kısımda
YMSGTF tabanlı optimizasyon anlatılmıştır. Çalışmanın dör-
düncü kısmında tasarlanan kompanzatörün başarımını göster-
mek üzere elde edilen benzetim sonuçları verilmiş ve beşinci
bölümde çalışmanın sonuçları özetlenerek bildiri tamamlanmış-
tır.

2. Matematiksel Ön Bilgi

Çalışmanın bu bölümünde, frekans tabanlı maliyet fonksiyonu
oluşturulurken kullanılan YMSGTF teorisi ve kompanzatör ta-
sarımında kullanılan Chebyshev polinomları hakkında matema-
tiksel ifadeler verilmektedir.

2.1. YMSGTF Teorisi

Kararlı, doğrusal olmayan ve zamanla değişmeyen bir sisteme

u(t) = γ cos(ω0t+ ϕ0) (1)

şeklinde frekansı ω0, genliği γ ve faz payı ϕ0 olan bir u(t) sin-
yali uygulandığında

y(t) =

∞∑
n=1

(An(γ, ω) cos(n(ω0t+ ϕ0) + ϕn(γ, ω)) (2)

olarak ifade edilen çıkış sinyali elde edilmektedir. YMSGTF
yaklaşımında sistemde bulunan harmoniklerin hesaplanabil-
mesi için Şekil 1’de verildiği üzere bir sanal harmonik üre-
tici sistemde var olarak kabul edilmektedir. Bu yapıda H(γ, ω)

ifadesi, sistemin yanıtının, ỹ(t), giriş fonksiyonuna, u(t), olan
oranını ifade etmektedir [4]. (2)’deAn(γ, ω) ifadesi her bir har-
monik için elde edilen sistem çıkışının genliğini ifade etmekte-
dir. Frekansı nω0 olan sonsuz u(t) sinyallerinin toplamını ifade
eden ũ(t) ise

ũ(t) =

∞∑
n=1

γ cos(n(ω0t+ ϕ0)) (3)

şeklinde hesaplanmaktadır. Şekil 1’de ele alınan sistem
YMSGTF yaklaşımı kullanılarak sonsuz sayıda alt sistemin top-
lamı olarak gösterilmektedir. Bu yapıda ũk(t), sanal harmo-
nik üreticiden elde edilen sinyali ifade etmektedir. H1(γ, ω) ise
YMSGTF ifadelerinin birinci derecede bulunan elemanı olarak
tanımlanmaktadır. Hk(γ, ω) ise k. dereceden YMSGTF ifade-
sidir.

Bu yaklaşımdaki temel amaç sisteme ait her bir YMSGTF
ifadesini FFT analizi yardımıyla hesaplayarak ele alınan siste-
min harmonik cevabının analiz edilmesi ve yapılan bu analiz
üzerinden tasarım yapılmasıdır.

2.2. Chebyshev Polinomları

Bu çalışmada tasarımı yapılan kompanzatör matematiksel ola-
rak

χ(v) =

N∑
n=0

βnTn(v) = λv +

N∑
n = 0

n ≥ 2

bnv
n v ∈ R (4)

şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifadede χ(v), Chebyshev poli-
nomları tabanlı kompanzatörü ifade etmektedir. Kompanzatö-
rün matematiksel ifadesinde bulunan Tn(v), n dereceli Chebys-
hev polinomudur. Chebyshev polinomları hesaplanırken

Tn(v) =


1 n = 0

v n = 1

2vTn−1(v)− Tn−2(v) n > 1

(5)

ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade incelendiğinde iteratif bir
yapı olduğu ve her Chebyshev polinomunun değerinin kendi-
sinden önce gelen daha küçük dereceli Chebyshev polinomları
kullanılarak hesaplandığı görülmektedir.

Bu çalışmada Chebyshev polinomları tasarımı yapılan
kompanzatörün bazını oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ta-
sarımı yapılan kompanzatör (4)’de verildiği üzere kullanılan
Chebyshev polinomlarının lineer kombinasyonu olarak tanım-
lanmaktadır. Bu durumda, temel lineer cebir tanımları kullanıla-
rak tasarlanan kompanzatörün Chebyshev polinomlarının oluş-
turduğu tarama uzayında (span) var olduğu ifade edilmektedir.
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Şekil 1: FFT yöntemi kullanılarak yüksek mertebeli sinüzoidal giriş tanımlama fonksiyonlarının belirlenmesi [4]

3. YMSGTF Tabanlı Optimizasyon
Bu bölümde, sisteme uygulanan YMSGTF tabanlı optimizas-
yon algoritması anlatılmaktadır. Algoritmayı açıklamak için ön-
celikle ele alınan Lure tipi sistem

ẋ(t) = Ax(t) +Buu(t) +Bww(t), x(t0) = x0[
y1(t)

y2(t)

]
=

[
C1(t)

C2(t)

]
x(t) +

[
D1,w(t) D1,u(t)

D2,w(t) D2,u(t)

] [
w(t)

u(t)

]
u(t) = −φ(y2(t))

(6)
olarak verilmiştir [6]. Bu sistemde w(t) dahili girişleri, y1(t)

ve y2(t) sistem çıkışlarını, x(t) sistemin durumlarını, φ ise sis-
temde bulunan statik doğrusal olmayan yapıyı ifade etmekte-
dir. Bu çalışmada, literatürde bu tür sistemlerin doğrusallığı ile
ilgili var olan teorem kullanılarak YMSGTFler yardımıyla bir
tasarım yapılmıştır.

Teorem 1 [6] Lure tipi bir sistem, (6)’da tanımlanan şekilde
ele alınsın. w ∈ S̄ξ0 ifadesi ξ0 frekanslı bir sinüzoidal sinyal
olmak üzere ve [6]’de verilen kabuller altında aşağıda verilen
ifadeler birbirine eşdeğerdir.

• S1 : ȳ1,w ∈ S̄ξ0 .

• S2 : v genlik olmak üzere ȳ2,w ∈ S̄ξ0 .

• S3 : Durum uzay gösterimi

˙̃x(t) = Ãx̃(t) + B̃w(t) x̃(t0) = x0
ỹ(t) = C̃x̃(t) + D̃w(t)

(7)

olarak verilen doğrusal zamanla değişmeyen ve (6)’da
verilen sisteme eşdeğer olan sistemi sağlayan Ã, B̃, C̃
ve D̃ matrisleri vardır.

Bu noktada S̄ξ0 ifadesi ξ0 frekanslı sinüzoidal sinyaller küme-
sini tanımlamaktadır. Ayrıca bu eşdeğerlilik teoreminde (7)’nin
(6)’ya eşdeğer olması, tüm x0, w ∈ {(x0, w) ∈ Rn× |
‖y2(t)‖∞ ≤ v} için (6) ve (7) ifadelerinin çözümlerinin ve
çıkış değerlerinin x(t) = x̃(t) ve y(t) = ỹ(t) eşitliklerini sağ-
ladığı anlamına gelmektedir.

Verilen teorem, sistemin girişine sinüzoidal sinyal uygulan-
dığında sistem çıkışı kullanılarak sistem dinamiklerinin lokal
doğrusallığına ulaşılabilinir olduğunu göstermektedir. Bu olgu
yardımıyla sistemin çıkış ifadesi kullanılarak sistemde doğru-
sal olmayan yapıların sistem çıkışına olan etkisinin analizinin
yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Bu aşamada verilen teorem Lure tipi sistem yapısına uy-
gun eyleyici doyumlu bir sistem için YMSGTF tabanlı bir ma-
liyet fonksiyonu ile beraber kullanılarak bu fonksiyonun en kü-
çük değerinin hesaplanması problemi üzerinden bir kompan-
zatör tasarımı yapılmaktadır. Maliyet fonksiyonunda yer alan
YMSGTFlerin hesaplanmasında FFT metodundan yararlanıl-
maktadır. FFT metodu, sinyallerin zaman tanım bölgesindeki
değerlerinin frekans tanım bölgesindeki karşılıklarını bulmak
amacıyla kullanılmaktadır [15]. Optimizasyon için belirlenen
maliyet fonksiyonu YMSGTF yardımıyla

J =
1

K

K∑
k = 0

k 6= 1

|Y(kω0,K)|
|Y(ω0,K)| (8)

şeklinde harmonikler üzerinden belirlenmiştir. Bu ifadede Y
sinyali, sisteme u(t) sinüzoidal girişi uygulandığında elde edi-
len y(t) çıkışının birinci harmonik değeri için FFT yöntemi ile
hesaplanan tek taraflı spektrumunu ifade etmektedir. Bu ifa-
dede k değeri ise harmonik sayısını göstermektedir. Tasarımı
yapılan ve sistemdeki eyleyici doyumu ifadesinin sistem çıkı-
şına etkisini azaltma amacı taşıyan kompanzatör için en uy-
gun parametreler maliyet fonksiyonunun minimize edilmesi ile
elde edilmektedir. Maliyet fonksiyonunu minimize edecek şe-
kilde hesaplanan K katsayıları (4)’de verilen βn katsayıları ile
K = [β1, β2, .., βN ] şeklinde hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu
parametreler daha önceki bölümlerde detaylı olarak açıklanan
Chebyshev polinomları temelli yapının katsayılarıdır.

Tasarımı yapılan kompanzatör Teorem 1’de verilen Lure
tipi sistem yapısına uygun olarak Şekil 2’de gösterildiği üzere
sisteme uygulanmaktadır. Bu yapıda "Kontrolör" olarak ifade
edilen kısım sistemde kararlılığı garanti eden ve hali hazırda
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Şekil 2: Eyleyici Doyumlu Sistemin Lure Tipi Sistem Gösterimi

var olan kontrolörü, χ(v) olarak gösterilen blok ise çalışmada
tasarımı yapılan Chebyshev polinomları tabanlı ikincil kompan-
zatörü ifade etmektedir.

4. Benzetim Sonuçları
Çalışmada tasarımı yapılan kompanzatörün çift tank sıvı seviye
kontrol sistemi üzerinde benzetim çalışmaları yapılmıştır. Lite-
ratürde sıklıkla kullanılan çift tank seviye kontrol sistemin şe-
matik gösterimi Şekil 3’de verilmiştir.

Dt1

Dt2

L1

L2

Tank1

Tank2

Çıkış 2

Su
Havzası

Pompa

Vp

Do1

Do2

Çıkış 1

Şekil 3: Çift Tank Sıvı Seviye Kontrol Sistemi

Çift tank seviye kontrol sistemi temel olarak sıvı havzası
olan bir pompa ve iki adet tank sisteminden oluşmaktadır. Oto-
nom, kapalı ve sirkülasyon içerisinde olan cihaz formuna örnek
bir sistemdir. Üst tarafta bulunan tank, Tank 1 ve alt tarafta bu-
lunan tank ise Tank 2 olarak adlandırılmaktadır. Sistemde bu-
lunan iki tank, Tank 1’den Tank 2’ye sıvı akışı olacak şekilde
ön plakaya monte edilmiştir. Tank 2’ye gelen sıvı, alt tarafta

bulunan rezervuara akmaktadır. Her iki tankın alt tarafında tank-
taki sıvının boşaldığı bir çıkış bulunmaktadır. Ayrıca, tanktaki
sıvı seviyesini ölçebilmek için her iki tankın da altında basınca
duyarlı algılayıcılar bulunmaktadır. Çift tank sıvı seviye kont-
rol sisteminin farklı konfigürasyonlarında farklı kontrol yön-
temleri kullanılmaktadır [16] , [17]. Bu çalışmada durum çiftli,
tek giriş tek çıkış sistem konfigürasyonu kullanılmıştır. Sıvı
akışı sırasıyla pompa yardımıyla Tank 1’e, Tank 1’den de
Tank 2’ye aktarılmaktadır. Bu konfigürasyonda amaç, pompa
motoruna uygulanan gerilim değeri kontrol sinyali olmak üzere
Tank 2’de bulunan sıvının seviye kontrolünün yapılmasıdır.

Şekil 4’de çift tank sıvı seviye kontrol sisteminin blok di-
yagramı verilmiştir. Blok diyagramda L1, Tank 1’in sıvı se-
viyesini ve L2 ise Tank 2’nin sıvı seviyesini ifade etmektedir.
Blok diyagramda çift tank sistemi olarak gösterilen blok pompa
motoruna uygulanan gerilim değerinden üst ve alt sıvı tankla-
rının sıvı seviyelerine olan açık çevrim transfer fonksiyonları
olan

G1(s) =
Kdc1

τ1s+ 1
(9)

G2(s) =
Kdc2

τ2s+ 1
(10)

ifadelerini içermektedir. Transfer fonksiyonları hesaplanırken
sistemde yapılan bazı kabuller altında sistemin doğrusal olma-
yan hareket denklemlerinde doğrusallaştırma yapılmıştır. Ay-
rıca Kdc1 , τ1 ile Kdc2 , τ2 değerleri kullanılan sistemin fizik-
sel parametreleri göz önüne alınarak elde edilmiştir. Kullanılan
parametrelerin sayısal değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Çift Tank Seviye Kontrol Sistemi Parametreleri

Parametre Sayısal Değer
Kdc1 3.2
Kdc2 1
τ1 0.1592
τ2 0.4823
Kp1 7.2152
Kp2 5.0934
KI1 9.1061
KI2 1.7436

Blok diyagramda r(t) olarak ifade edilen sinyal
Tank 2’nin sıvı seviyesinin izlemesi amaçlanan referans
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r(t)

PI + FF2 Çift Tank
Sistemi

L1(t)

L2(t)
Eyleyici

Doyumu
Kompanzatör

+
PI + FF1

+
- -

Şekil 4: Çift Tank Seviye Kontrol Sistemi Blok Diyagramı

sinyali olarak tanımlanmıştır. Sistemde iki tankın seviye
kontrolü için halihazırda klasik geribeslemeli PI ve statik
ileribeslemeli kontrolörün birleşiminden oluşan doğrusal
kontrolör yapıları bulunmaktadır. Bu yapılar iki tank için de
ayrı ayrı sisteme uygulanmıştır. Halihazırda sistemde var olan
kontrolör yapılarına ek olarak tasarımı yapılan ve Şekil 4’de
ifade edilen kompanzatör bloğu ise Chebyshev polinomları
tabanlı kompanzatörü ifade etmektedir. Kompanzatör sistemde
var olan eyleyici doyumunun, kapalı çevrim sistemin referans
izleme performansına olan negatif etkisini azaltmak üzere
tasarlanmıştır.

Benzetim çalışmalarında sisteme

r(t) = 2sin(2t) + 15 (11)

şeklinde sinüzoidal referans sinyali uygulanmıştır. Çalışmada
detaylı olarak açıklanan frekans tabanlı maliyet fonksiyonunu
minimize eden optimal β değerleri elde edildikten sonra (4)’de
verilen kompanzatör denkleminde yerlerine yazılarak blok di-
yagramda gösterilen şekilde sisteme uygulanmıştır. Şekil 5’de
sistemde tasarımı yapılan kompanzatörün sistemde olduğu ve
olmadığı iki ayrı durum için sistem çıkışının grafikleri veril-
miş ve gerekli karşılaştırma yapılmıştır. Benzetim çalışmala-
rında ele alınan sistem çıkışı, verilen referans sinyali izlemesi
amaçlanan Tank 2’nin sıvı seviyesidir. Şekil 5’de görüldüğü
üzere sisteme Chebyshev tabanlı kompanzatör uygulandıktan
sonra elde edilen sistemin cevabının (kesikli çizgi) referans sin-
yalini izleme performansı iyileştirilmiştir. Bu noktada sistemin
referans sinyalini izleme performansında görülen gecikmelerin
sebebi ise çift tank seviye kontrol sisteminin dinamik olarak ya-
vaş cevap veren bir sistem olması ve uygulanan referans sin-
yalinin sisteme göre oldukça hızlı değişen bir sinyal olmasıdır.
Referans sinyali olarak nispeten hızlı değişen bir sinyal seçil-
mesinin sebebi ise tasarımı yapılan kompanzatörün sistem için
zorlayıcı bir referans sinyalini izleme performansını da arttırdı-
ğını göstermektir.

Verilen grafiklere ek olarak, elde edilen iyileştirmeyi nüme-
rik olarak ifade etmek üzere Tablo 2’de tasarlanan kompanzatör
sisteme uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra elde edilen
sistem cevaplarının referans sinyaline göre hesaplanan ISE de-
ğerleri verilmektedir. Tablo 2’de verilen ISE değerleri incelen-
diğinde Chebyshev tabanlı kompanzatörün etkisiyle daha küçük
bir hata değeri elde edildiği ve sistemin referans izleme perfor-
mansının arttığı görülmektedir.

Tablo 2: ISE Tablosu

Kompanze Edilmeyen Sistem Kompanze Edilen Sistem
ISE 74.8836 71.5081
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Şekil 5: Sistemin Zaman Cevabı
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Şekil 6: Sistemin Çıkış Sinyalinin Harmonik Cevabı

Sistemin zaman cevabına ek olarak Şekil 6’te ise sistem
çıkışının harmonik cevabı ve analizi verilmiştir. Sistem çıkı-
şının harmonikleri incelendiğinde tasarımı yapılan kompanza-
tör sisteme uygulandığında çıkış cevabındaki belli etkin har-
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moniklerin genlik değerlerinde azalmalar görülmüştür. Girişine
sinüzoidal bir sinyal uygulanan sistemin çıkışında elde edilen
harmonik cevabında 1. harmonik dışındaki diğer harmoniklerin
sistemdeki doğrusal olmayan yapılardan dolayı ortaya çıktığı
göz önüne alınmaktadır. Bu durumda elde edilen harmonik ce-
vabının analizinden tasarımı yapılan kompanzatör yardımıyla
sistemdeki eyleyici doyumunun çıkış cevabına olan etkisinin
azaltıldığı anlaşılmaktadır. Şekil 6’te elde edilen sonuçların Şe-
kil 5’te verilen zaman cevabıyla da uyumlu olduğu görülmekte-
dir.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada Chebyshev polinomları kullanılarak tasarımı ya-
pılan bir kompanzatörün çift tank seviye sisteminin referans iz-
leme performansını iyileştirmek üzere ikincil bir kontrolör ola-
rak sisteme uygulanması problemi ele alınmıştır. Kompanza-
tör tasarımında YMSGTF tabanlı bir maliyet fonksiyonunun
en küçük değerinin bulunmasını temel alan bir optimizasyon
problemi çözülmüştür. Önerilen tasarım, sistemde bulunan ey-
leyici doyumu ve diğer doğrusal olmayan yapıların kapalı çev-
rim sistemin referans izleme performansına olan etkisini azalt-
mak amacıyla yapılmıştır. Bu hedefin başarımı ise sistem ceva-
bının harmonikleri incelenerek gösterilmiştir. Ayrıca sistemin
referans izleme performansındaki iyileştirme verilen zaman ce-
vabında da açıkça gösterilmektedir. Bu çalışma temel alınarak
yapılması planlanan gelecek çalışmalarda Chebyshev polinomu
dışında daha farklı matematiksel yapılar kullanılarak kompan-
zatör tasarımı yapılması hedeflenmektedir.
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Özetçe 

      Hidrolik presler, pompaların elektrik motorlarından 

aldığı tahrik ile sisteme basınçlı yağ göndererek çalışan 

makinalardır. Bu çalışma kapsamında 2000 tonluk çok amaçlı 

hidrolik kalıp alıştırma presinin hidrolik devre tasarımı ve 

simülasyonu yapılmıştır. Üzerinde çalışılan pres 4 adet ana 

silindir ve 2 adet kaldırma silindiri içermektedir. 4 farklı 

safhada çalışan bu makinanın her bir safhası için ana silindir 

ve kaldırma silindirlerinin basınç, debi, pistonun kuvveti ve 

hızının zamana göre değişimi incelenerek sistemin her safhası 

için basınç dalgalanmaları azaltılarak iletim verimlilikleri 

incelenmiştir. 

Abstract 

Hydraulic presses are machines which operate by electrically 

driven pumps supplying pressurized oil to the hydraulic 

circuit. In this study, hydraulic modeling and simulation of a 

2000 tone multi-purpose die spotting hydraulic press is carried 

out. The press includes 4 main cylinders and 2 lifting 

cylinders. The simulations are composed of 4 scenarios. For 

each scenario, the change of pressure, flow rate, generated 

force, speed and displacement of the main and lifting cylinders 

are plotted with respect to time and efficiency of the system is 

investigated.  

1. Giriş 

Hidrolik preslerde hidrolik devre tasarımının 

iyileştirilmesi ve uygun komponentlerin seçilmesi enerji 

kayıplarının azaltılması ve verimliliğin arttırılması için 

önemlidir. Pres makinalarında işe dönüşen efektif hidrolik güc 

sahada ölçülerek ya da bilgisayar modellemesi ile 

hesaplanarak tespiti edilebilir [1-2]. Hidrolik presler hacim ve 

maliyet olarak büyük makineler olduğundan dolayı 

simülasyon çalışmalarıyla imalat sonrası gerçekleşebilecek 

maddi kayıplar ve hatalar azaltılabilir. 

Guoqiang ve Jianping, 300 MN kalıplama presinde 

görülen conta arızası ve basınç algılayıcısı arızaları gibi 

olayların zararlarının istatistiklerini derlemiş ve hidrolik 

sistemin hidrolik etkisinin teorik simülasyonunu momentum 

korunumuna dayalı olarak gerçekleştirmişlerdir. Ardından 

AMESim ve Simulink programlarını kullanarak hidrolik 

sistemin modeli kurularak, belirlenen senaryolarda 

simülasyonu gerçekleştirilmiştir [3]. Wei vd. 1250 kN baskı 

kuvvetine, 50 mm stroklu, hidrolik eyleyici sayesinde 

titreşerek delik açan pres tasarlamışlardır. Bilgisayar 

ortamında kurulan bir simülasyon modeli ile sistemin 

performansı incelenmiştir [4]. Simülasyon ortamında bulanık 

mantık ve adaptive kontrol gibi modern kontrol teorileri 

kullanılarak pres koçunun hassas konum kontrolü üzerine 

çalışmalar da yapılmaktadır [5-6].  Sonlu elemanlar yöntemi 

kullanılarak yapılan analizlerde hidrolik preslerin doğal 

frekanslarının tayini ve pres komponentlerinin çalışma 

ömrünün uzatılması üzerine de çalışmalar mevcuttur [7-8]. 

Sistemin hidrolik devre simülasyonunun yapılması, 

sistemde oluşabilecek arızaları, plan dahilinde olmayan 

olumsuzlukları daha önceden tespit edilerek gerekli 

eklemelerin sisteme yapılmasına olanak sağlar. Bu çalışmada 

2000 tonluk hidrolik kalıp alıştırma presinin simülasyonu 

gerçekleştirilmiştir.  

Hidrolik sistemde kullanılan hidrolik bileşenlerin 

özellikleri, boru çapları, boru uzunlukları, iç sürtünme 

katsayıları, akışkan viskozite değeri, boru pürüzlülüğü ve boru 

malzemesinin elastiklik modülü bu simülasyonda göz önüne 

alınmıştır. Hidrolik sistemin ana silindir ve kaldırma 

silindirlerinin basınç, debi, piston kuvveti, silindir konumu ve  

hızın zamana göre değişimi ve sistem verimliliği incelenmiştir.  

2. Hidrolik Devre Tasarımı 

Hidrolik presler pompa, elektrik motoru, valf blokları ve 

silindirlerden oluşmaktadır. Gerek pres ekipmanları ve gerekse 

operatör emniyeti için ilave ekipman ve emniyet valfleri 

kullanılmaktadır. Bu simülasyon çalışmasında presin hidrolik 

devresinde ana hareketlerin dışında emniyet amaçlı kullanılan 

yardımcı hidrolik ekipmanlar çıkartılarak daha sade hale 

getirilen devre şeması Şekil-1’de verilmiştir. 
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Şekil 1: Sistemin genel hidrolik şeması 

3. Koç Hareketinin Safhaları 

Tasarlanan preste koçun hareketi 4 safhada 

gerçekleşmektedir. Bu safhalar;  

 

1. Koçun yukarı kaldırılması  

2. Koçun yukarı hızlı kaldırılması 

3. Koçun serbest düşürülmesi  

4. Presleme 

 

safhalarıdır. Her safha için açık ve kapalı olan valfler       

Tablo-1’de verilmiştir. Tablo-1’de her bir safhada açık ve 

kapalı konumda olması gereken hidrolik ekipmanların hidrolik 

devre tasarımındaki yerleşimleri Şekil-1’de sunulmuştur. 

Hidrolik sistem güç regülasyonlu pompa ile sürülmüştür. 2 

adet 2 numaralı pompanın bastığı akışkanın basıncı 120 barı 

geçtiği zaman Şekil-2’deki güç regülasyon eğrisini izlemekte 

ve pompaların basıncı 300 bara geldiğinde pompaların 

deplasmanı %70 azalmaktadır. Bu uygulama, simülasyonda 2 

numaralı pompaların iletim basıncı 120 barı aştığı zaman 

debinin azaltılmasıyla sağlanmaktadır.  

Tablo 1: Safhalara göre açık valflerin numaraları 

Safha Pompa Açık Valf Numaraları 

Koç Yukarı Açık 7 - - - - - 17 

Koç Yukarı 

(Hızlı) 

Açık 7 4 - - - - 17 

Serbest 

Düşme 

Açık - 4 6 8 9 

ve 

10 

- 17 

Presleme Açık - 4 6 8 9 

ve 

10 

- - 

 

 

 

Şekil 2: Pompa Güç Regülasyon eğrisi (kW) 

3.1. Koç Yukarı 

Koç yukarı durumunda sistemde 7 ve 17 numaralı valfler 

açık konumdadır. 14 numaralı motordan güç alan 15 numaralı 

pompanın bastığı akışkan çek valfleri kontrol eder. 1 numaralı 

motordan güç alan 2 numaralı pompanın bastığı akışkan 7 

numaralı valften geçtikten sonra 9 ve 10 numaralı valflerden 

de geçerek kaldırma silindirlerini yukarıya hareket ettirirler. 

3.2. Koç Yukarı (Hızlı) 

BU takviyeli hız durumudur. Normal hızda koç yukarı 

durumunda açık olan 7 ve 17 numaralı valflere ek olarak 4 

numaralı valfte açılmıştır. 14 numaralı motordan güç alan 15 

numaralı pompanın bastığı akışkan 17 numaralı valfi geçerek 

çek valfleri kontrol eder. Koç yukarı durumuna ek olarak 14 

numaralı motor ve 15 numaralı pompayla birlikte çalışan ve 

birbiriyle aynı olan 1 numaralı iki motor ve 2 numaralı iki 

pompa birlikte çalışmaktadır. 1 numaralı motorlardan güç alan 

2 numaralı pompaların bastığı akışkan 7 numaralı valften 

geçer. Sonrasında 9 ve 10 numaralı valflerden de geçerek 

kaldırma silindirlerini yukarıya hareket ettirirler. 

3.3. Serbest Düşme 

Serbest düşme durumunda sistemde 4, 6, 8, 9, 10 ve 17 

numaralı valfler açıktır. 1 numaralı motorlar ve 2 numaralı 

pompalardan gelen akışkan serbest düşme durumunda ana 

silindirlerin sıvı ihtiyacını karşılamak için ana silindirlere 

akışkanı basar. Aynı zamanda 14 numaralı motordan güç alan 

15 numaralı pompanın bastığı akışkan 17 numaralı valfi geçip 

çek valfleri kontrol ederek ana silindirlerin tanktan da sıvı 

almasını sağlar. Kaldırma silindirlerindeki akışkan ise serbest 

düşme durumunda tanka boşaltılması için 8, 9 ve 10 numaralı 

valfleri kullanır. 
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3.4. Presleme 

Presleme durumunda ise serbest düşme durumundan farklı 

olarak 17 numaralı valf kapalıdır ve sisteme etkiyen tepki 

kuvveti bulunmaktadır. Sistemde 4, 6, 8, 9 ve 10 numaralı 

valfler açıktır. 1 numaralı motorlar ve 2 numaralı pompalar, 

sistemin presleme yapabilmesi için ana silindire akışkanı 

basar. Kaldırma silindirlerindeki akışkan ise serbest düşme 

durumunda tanka boşaltılması için 8, 9 ve 10 numaralı valfleri 

kullanır. 

4. Simülasyon 

Dört farklı safhada ana silindir ve kaldırma silindirlerinin 

her bir silindir içerisindeki basınç, debi,  piston kuvveti, hızı 

ve yer değişimi aşağıdaki grafiklerde sunulmuştur. 2000 

tonluk çok amaçlı hidrolik kalıp alıştırma presinde 

silindirlerde yay olmadığı için yay kuvvet değeri sıfır olarak 

kabul edilmiştir. Şekil-2 ‘de 2000 tonluk çok amaçlı hidrolik 

kalıp alıştırma presinin 3 boyutlu modeli verilmiş ve kaldırma 

silindirleri ile ana silindirlerin pres üzerindeki yerleşimi 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 3: Hidrolik presin 3 boyutlu modeli 

4.1. Koç Yukarı Durumu Simülasyonu 

Sistemin hidrolik tahrik ünitesinde bulunan Şekil-1 de verilen 

1 numaralı elektrik motorunun hızı 1450 rev/min, 2 numaralı 

pompanın deplasmanı 250 cc/rev ve pompanın hızı 1450 

rev/min olarak verilmiştir. Ayrıca 14 numaralı elektrik 

motorunun hızı 1450 rev/min, 15 numaralı pompanın 

deplasmanı 45 cc/rev ve pompa hızı 1450 rev/min olarak 

verilmiştir. Sistemin 10 saniye içerisinde ön çalışma sürecini 

tamamlamasından sonra pompa devir ve debileri sürekli rejime 

ulaşır. Sistem bu ön çalışma zamanından sonra Şekil-1 de 

gösterilen kontrolcü tarafından valflere aç-kapa sinyalleri 

yollanır. Değişken deplasmanlı pompaya ise istenilen debiyi 

elde etmek amacıyla deplasman açısını kontrol eden sinyali 2 

saniyede 0’dan 250 cc ye çıkacak şekilde rampa girdisi ile 

sürülmüştür. Ana silindir ve kaldırma silindirinin basınç, debi, 

silindire etkiyen kuvvetler ve silindir hızının zamana göre 

değişimi Şekil-4‘te verilmiştir. Verilen grafikler birer silindir 

için geçerlidir (ana silindirler toplamda 4, kaldırma silindirleri 

toplamda 2 adettir). 

 

a) 

 
 

 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 

Şekil 4: Koç yukarı durumu için ana silindir ve 

kaldırma silindirinin a) basınç, b) debi, c) silindire 

etkiyen kuvvetler ve d) silindir hızının zamana göre 

değişimi grafikleri 
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Pistonların 21 saniyeden fazla çalışması durumunda silindirin 

tabanlarına bindirdikleri için sistem 21 saniye çalıştırılmıştır. 

Şekil-5(a)’daki güç–zaman grafiklerinde ise kaldırma 

silindirlerinin her birine koç yukarı durumunda uygulanan 

gücün 36,47 kW olduğu görülmektedir. Ana silindirlerin her 

birinde oluşan tepkisel güç ise 21,17 W olduğu görülmektedir. 

Şekil-5 b’ye göre ise toplam kütleyi kaldırmak için harcanan 

güç 73,62 kW olmakla birlikte sisteme verilen güç 75 kW ‘tır. 

Sistemin iletim verimi  (73,623/75)x100=%98,2’dir. 

 

 

a) 

 
b) 

 

Şekil 5: Koç yukarı durumu için gücün zamana bağlı 

değişim grafikleri, a) silindir güçleri, b) sistemin 

toplam gücü 

4.2. Koç Yukarı (Hızlı) Durumu Simülasyonu 

Sisteme başlangıç değerleri; 1 numaralı motorun hızı 1450 

rev/min, 2 numaralı pompanın deplasmanı 250 cc/rev ve 

pompanın hızı 1450 rev/min olarak verilmiştir. Ayrıca 14 

numaralı motorun hızı 1450 rev/min, 15 numaralı pompanın 

deplasmanı 45 cc/rev ve pompa hızı 1450 rev/min olarak 

verilmiştir. Ana silindir ve kaldırma silindirinin debi ve 

silindire etkiyen kuvvetlerin zamana göre değişimi Şekil-6’da 

verilmiştir. Verilen grafikler birer silindir için geçerlidir (ana 

silindirler toplamda 4, kaldırma silindirleri toplamda 2 

adettir). Pistonların 12 saniyede stroğunu tamamlayarak 

tabanlarına bindirdikleri görülmüş ve sistem 11 saniye çalışma 

süresi için simüle edilmiştir. Şekil-7’deki güç–zaman 

grafiklerinde ise kaldırma silindirlerinin her birine koç yukarı 

(hızlı) durumunda uygulanan gücün 70,31 kW olduğu 

görülmektedir. Ana silindirlerin her birindeki tepkisel gücün 

150,42 W olduğu görülmektedir. Toplam kütleyi kaldırmak 

için harcanan güç 141,52 kW olmakla birlikte sisteme verilen 

güç 2 motordan karşılanmakta ve 75x2=150 kW ‘tır. Hidrolik 

sistemin iletim verimi (141,527/150)x100=%94,35’dir. 

 

a) 

 
b) 

 

Şekil 6: Koç yukarı (hızlı) durumu için ana silindir ve 

kaldırma silindirinin a) silindire etkiyen kuvvetler ve 

b) debinin zamana göre değişimi grafikleri 

 

Şekil 7: Koç yukarı (hızlı) durumu için gücün zamana 

bağlı değişim grafikleri 
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4.3. Serbest Düşme Durumu Simülasyonu 

Sisteme başlangıç değerleri; 1 numaralı motorun hızı 1450 

rev/min, 2 numaralı pompanın deplasmanı 250 cc/rev ve 

pompanın hızı 1450 rev/min olarak verilmiştir. Ayrıca 14 

numaralı motorun hızı 1450 rev/min, 15 numaralı pompanın 

deplasmanı 45 cc/rev ve pompa hızı 1450 rev/min olarak 

verilmiştir. Ana silindir ve kaldırma silindirinin debi ve 

silindire etkiyen kuvvetlerin zamana göre değişimi Şekil- 8 ’de 

verilmiştir. Verilen grafikler birer silindir için geçerlidir (ana 

silindirler toplamda 4, kaldırma silindirleri toplamda 2 

adettir). Pistonların 3.1 saniyeden yukarısında tabanlarına 

bindirdikleri görülmüş ve sistem 3 saniye çalışma süresi için 

simüle edilmiştir. 

 

a) 

 
b) 

 

Şekil 8: Serbest düşme durumu için ana silindir ve 

kaldırma silindirinin a) silindire etkiyen kuvvetler ve 

b) debinin zamana göre değişimi 

       Şekil-9(a)’daki gücün zamana bağlı değişim grafiklerine 

bakıldığında koçun düşerken sisteme 3 saniye boyunca 430,17 

kW güç verdiği görülmektedir. Şekil-9(b)’de görüleceği üzere 

kaldırma silindirlerinin her biri üzerinden koç tablası 205,18 

kW güç uygulamaktadır. Bu güç ısıl enerjiye dönerek hidrolik 

tanktaki yağın ısınmasına neden olmaktadır. Bu esnada ana 

silindirlerin her biri -0,5 bar civarında oluşan vakum basıncı 

dolayısıyla 3,75 kW çekme yönünde karşı güç 

uygulamaktadır. 

4.4. Presleme Safhası  

       Presleme durumunda ise serbest düşme durumundan 

farklı olarak 17 numaralı valf kapalıdır ve sisteme etkiyen 

tepki kuvveti bulunmaktadır. Sistemde 4, 6, 8, 9 ve 10 

numaralı valfler açıktır. 1 numaralı motorlar ve 2 numaralı 

pompalar, sistemin presleme yapabilmesi için ana silindire 

akışkanı basar. Kaldırma silindirlerindeki akışkan ise serbest 

düşme durumunda tanka boşaltılması için 8, 9 ve 10 numaralı 

valfleri kullanır. Sisteme başlangıç değerleri; 1 numaralı 

motorun hızı 1500 rev/min, 2 numaralı pompanın deplasmanı 

250 cc/rev ve pompanın hızı 1450 rev/min olarak verilmiştir. 

Sisteme başlangıç değerleri; 1 numaralı motorun hızı 1500 

rev/min, 2 numaralı pompanın deplasmanı 250 cc/rev ve 

pompanın hızı 1450 rev/min olarak verilmiştir. Ayrıca 14 

numaralı motorun hızı 1450 rev/min, 15 numaralı pompanın 

deplasmanı 45 cc/rev ve pompa hızı 2600 rev/min olarak 

verilmiştir. Preste ana hidrolik şemaya ek olarak, pistonlara 

etkiyen ek kuvvet vardır. Bu ek kuvvet 2000 ton x 9.81 m/sn2 

olarak simülasyon programına eklenmiştir. 

 

a) 

 
b) 

 

Şekil 9: Serbest düşme durumu için gücün zamana 

bağlı değişim grafikleri, a) sistemin toplam gücü, b) 

silindirlerdeki tepkisel güç, c) pompaların gücü 

Ana silindir ve kaldırma silindirinin debi ve silindire 

etkiyen kuvvetlerin zamana göre değişimi Şekil-10 ‘da 

verilmiştir. Verilen grafikler birer silindir için geçerlidir(ana 

silindirler toplamda 4, kaldırma silindirleri toplamda 2 

adettir). Sistem 20 saniye süre için simüle edilmiştir ve 

pistonun 0 dan harekete başladığı varsayılmıştır. Gücün 

zamana bağlı değişim grafiklerine bakıldığında ise 2000 

tonluk presleme yapabilmek için 144,619 kW güç 

uygulanması gerekmektedir. Pompaların sisteme verdiği 

toplam güç 2x75=150 kW tır. Sistemin iletim verimi: 

(144,619/150)x100=%96,4‘tür. 
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a) 

 
b) 

 

Şekil 10: Presleme durumu için ana silindir ve 

kaldırma silindirinin a) silindire etkiyen kuvvetler ve 

b) debinin zamana göre değişimi 

   a) 

 
b) 

 

Şekil 11: Presleme durumu için gücün zamana bağlı 

değişim grafikleri, a) tepkisel güç, b) toplam güç 

Sonuçlar 

Bu çalışma kapsamında 2000 tonluk çok amaçlı hidrolik kalıp 

alıştırma presinin hidrolik devre tasarımı ve simülasyonu 

yapılmıştır. Presin 4 farklı çalışma safhası için ana silindir ve 

kaldırma silindirlerinin basınç, debi, silindirin etkidiği 

kuvvetler ve silindir hızının zamana göre değişimi incelenerek 

iletim verimlilikleri hesaplanmıştır. Simülasyonda görülen 

basınç dalgalanmaları azaltılmıştır. Simülasyonlar sonucunda 

102 tonluk koç kütlesini kaldırmak için 141,52 kW güç 

ihtiyacı belirlenmiştir. 2 adet 75 kW ve 1450 rpm devirde 

elektrik motoru seçimi yapılmıştır. Serbest düşme ve presleme 

safhalarında simülasyonda elde edilen veriler sonucu valf 

büyüklükleri ve valf kapasiteleri belirlenmiştir. Safhalarda 

oluşan tepkisel kuvvetler simülasyonla gözlemlenerek sisteme 

etkisi incelenmiştir. Koç yukarı durumunda iletim verimi 

%98,2 iken koç yukarı (hızlı) durumunda hız, sürtünmeler ve 

tepkisel güçler arttığı için iletim verimi azalarak %94,35 

olmaktadır. 
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Özetçe
Lineer zamanla değişmeyen bir alt sistem ve doğrusal ol-

mayan fonksiyon seri bağlantısından oluşan Wiener modeli bir-
çok doğrusal olmayan sistemi modellemek için tercih edilir.
Günümüzde başarılı uygulamalarını görmüş olduğumuz Mo-
del Öngörülü Kontrol (MÖK) yönteminin Wiener modeli içe-
risinde yer alan doğrusal olmayan fonksiyonunun tersini kul-
lanan Wiener Tipi-MÖK bu çalışmaya konu olarak seçilmiş-
tir. Ayrıca literatürde bilgileri mevcut olan bir kimyasal re-
aksiyon için ARX-üçüncü derece polinom kombinasyonu ile
tanımlama yapılmış ve kontrolör olarak işlem yükünü hafif-
letmeye olanak sağlayan Wiener Tipi-MÖK tercih edilmiştir.
MATLAB/Simulink ortamında benzetim çalışmaları yapılmış
ve elde edilen başarılı sonuçlar teorik çalışmaların yeterliliğini
göstermek için kullanılmıştır.

Abstract
The Wiener model, which consists of a linear block and a

nonlinear function connected in series, is preferred for mode-
ling many nonlinear systems. The Wiener Type-Model Predic-
tive Control (MPC) uses the inverse of the nonlinear function
in the Wiener model. And this type MPC has successful appli-
cations in literature. For this reason, it is selected as the subject
of this study. In addition, the ARX-nonlinear function combina-
tion was selected as the model structure to model a well known
chemical reaction, and the inverse of the nonlinear function was
used to facilitate the processing load of the MPC. Simulation
studies have been carried out in the MATLAB / Simulink envi-
ronment and successful results have been presented to demonst-
rate the peformance of theoretical studies.

1. Giriş
Etrafımıza kısa bir bakışla doğal veya yapay yüzlerce sistemi
görebiliriz. Bu sistemleri matematiksel olarak modellemek is-
tediğimizde karşımıza çıkacak olan matematiksel ifadelerin ço-
ğunluğunun malesef süperpozisyon ve homojenlik koşullarını
sağlamadığı ortaya çıkar. Bir başka ifade ile doğrusal olmayan
sistemlerle çalışmak zorunda olduğumuzu anlamış oluruz. Bu
duruma ilave olarak sistem modeli tek bir doğrusal olmayan

fonksiyon olabileceği gibi farklı özelliklere sahip birbirine seri
bağlı bloklardan da oluşabilir. Blok yapılı modelleme ile sistem
içerisindeki doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiler rahatlıkla
ifade edilebilir. Şimdi de lineer ve lineer olmayan ifadeleri ko-
numlandırma sorunu söz konusudur. Literatürde ihtiyaca cevap
verecek şekilde farklı kombinasyonların tercih edildiği çalışma-
ları bulabiliriz. Bu çalışmada da tercih edilen Wiener modeli
lineer fonksiyon (LTI) ve onun çıktılarını kullanan lineer olma-
yan hafızasız bir fonksiyon kombinasyonudur [1, 2, 3, 4, 5]. Bu
kombinasyonun tam tersi olacak şekilde lineer olmayan fonksi-
yona doğrudan giriş işaretleri uygulanır ve lineer blok fonksi-
yon çıkışını kullanırsa Hammerstein modelini kullanmış oluruz
[6, 7, 8]. Bu iki temel modelin yanısıra sandviç model olarak ad-
landırabileceğimiz iki lineer blok arasına sıkıştırılmış lineer ol-
mayan fonksiyondan oluşan Wiener-Hammerstein modeli veya
iki lineer olmayan fonksiyon arasına sıkıştırılmış LTI’dan olu-
şan Hammerstein-Wiener modeli ihtiyaca bağlı olarak kullanı-
labilir [9, 10].

Tasarımcı ihtiyacını karşılayacak şekilde model yapısı seçi-
mine gidecektir. Bu çalışmada incelenecek olan Wiener modeli-
nin farklı alanlarda tanımlama ve modelleme amacı ile kullanıl-
dığını görebiliriz. Örneğin literatürde atık suların nötralleştiril-
mesi veya sürekli karıştırılan bir tank içerisindeki çözeltinin tit-
rasyon eğrisi için sunulmuş çok sayıda Wiener modeli mevcut-
tur [1, 4, 5, 11]. Bu çalışmalarda titrasyon eğrisinin giriş para-
metreleri ile doğrusal olmayan ilişkisi Wiener modeli sayesinde
rahatlıkla matematiksel olarak ifade edilmiştir. Günümüzde ön
plana çıkmış olan elektrikli araçlarda verimlilik ve güç yoğun-
luğu nedeni ile kalıcı mıknatıslı elektrik motorları tercih edil-
mektedir ve bu tip motorlar için sıcaklık kökenli mıknatıs za-
yıflaması istenmeyen bir durumdur. Bu noktada tahmin amaçlı
bir modele ihtiyaç duyulmuş ve yapay sinir ağı doğrusal ol-
mayan fonksyionun görevini üstlenecek şekilde geliştirilen Wi-
ener modeli ile ortalama karesel hata (MSE) değeri 10−9 gibi
düşük değerli tahminler yapılabilmiştir [12]. Wiener modelin
sağlık ile ilgili alanlarda tahmin amaçlı kullanıldığı çalışmalara
da bakılabilir. Örneğin [13]’de Wiener modelin farklı derece-
lerde doğrusal olmayan fonksiyonlar ile kalbe giden damarların
basınçlarını tahmin performansları incelenmiş ve kübik fonksi-
yon ile femoral basınç tahmininde karesel ortalama hata 4,281
mmHg’ye kadar düşürülmüştür. Kontrol söz konusu olduğunda
gerçek sistemin Wiener model özelliklerini tasarımcıya suna-
bilecek olan tanımlanmış modele doğru bir gidişat olduğu lite-
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ratürden görülür. Çalışmalarda modelin alt sistemlerinden ilki
olan LTI blok yerine zaman serisi [1, 2], Laguerre filtresi [6, 4]
veya durum-uzayı [14] kullanılmıştır. Bugüne kadar yapılan ça-
lışmalarda modelin çıkış işaretini veren doğrusal olmayan fonk-
siyona eşdeğer olacak şekilde yapay sinir ağı [14], polinom [5]
veya aşırı öğrenme makinesi (ELM) [3] blokları kullanılmıştır.
Bu çalışmada LTI bloka karşılık olarak ARX-zaman serisi ve
çıkıştaki nonlineer yapıyı sunabilmek için de üçüncü dereceden
bir polinom kullanılacaktır.

Wiener modeli incelendiğinde LTI blok çıktılarının (altsis-
tem durumlarının) doğrudan ölçüm imkanı olmadığı görülür.
Buna göre kontrolör tasarımcısının kullanabileceği parametre-
ler sistemin girişi ve çıkışıdır (lineer olmayan fonksiyon çıkışı).
Bu kısıtlama karşısında sistem verilerinden hareketle oluşturul-
muş bir model üzerinden çalışacak olan Model Öngörülü Kont-
rol (MÖK) klasik kontröle göre daha başarılı bir performans
sunabilecektir [1, 2, 5]. MÖK’ün kullanabileceği model yapısı
için yukarıda belirtilen kombinasyonlardan herhangi birisi se-
çilerek tanımlanmış model atanır ve optimizasyon algoritma-
ları ile ideal değerlere ulaşılır. Aslında MÖK Wiener model ya-
pılı sistemlerin kontrolü için elimizde olan tek seçenek değil-
dir. Uyarlamalı kontrol [15], bulanık mantık [11, 16] ve gürbüz
kontrol [17] tekniklerinin bu tipte sistemlerin kontrolünde kul-
lanıldığı ve hedeflenen sonuçların elde edildiği akademik çalış-
maları literatürde rahatlıkla bulabiliriz. Burada, gelişmiş sinyal
işleme tekniklerinin ve işlemci mimarilerinin de desteği ile gü-
nümüzde önem kazanmış olan MÖK yöntemi tercih edilmiştir.

Çalışmanın devamında ilk olarak Bölüm 2’de Wiener mo-
deli, sistem tanımlama ve Bölüm 3’te MÖK hakkında hedef
yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmuştur. Bölüm 4’te ise seçi-
len kimyasal sistemin Wiener modeli oluşturulmuş, tanımla-
ması yapılmış ve MÖK uygulamasına ait benzetim sonuçları
paylaşılmıştır.

2. Wiener Modeli ve Tanımlama

Wiener modeli LTI blokta verilen durum-uzayı matris ve vek-
törleri ile doğrusal olmayan fonksiyonun tam katsayı değerleri-
nin elde edilmesi durumunda başarılı bir çalışma sergileyebilir.
Ancak gerçek hayatta var olan sistemlerde sıcaklığa, hava ko-
şullarına, gürültülere vb. etmenlere bağlı olarak modelin başarılı
bir çalışma sergileyemediği görülür. Bu gibi durumlarda sistemi
gri kutu gibi düşünebilir ve var olduğunu bildiğimiz fonsiyon-
lar yerine eşdeğerlerini atayabiliriz. Kurduğumuz bu yeni mo-
del yapısına ait fonksiyonların değerlerini ise deneysel veri kü-
meleri ile hesaplayabiliriz. Aşağıda ilk olarak kusursuz Wiener
modeli ve daha sonrada tanımlama adımları hakkında bilgiler
sunulmuştur.

2.1. Wiener modeli

Bu tip bir sistem modelinin görsel olarak sunumu Şekil 1 ile ya-
pılmış ve blokların birbirleri ile olan ilişkileri anlaşılabilir kılın-
mıştır [18, 19, 20]. L ile modelin LTI bloğu ve N(x) ile doğrusal
olmayan fonksiyon bloğu temsil edilmiştir.

Modeli oluşturan bloklara ait matematiksel ifadeler (1), (2)
ve (3) ile sunulmuştur. Eşitlik (2)’de verilen doğrusal olmayan
fonksiyon (N(x)) hafızasızdır.

Şekil 1: Çıkışa gürültü yüklenmiş Wiener modeli.

z(tk + 1) = Az(tk) +Bu(tk),

x(tk) = Cz(tk),
(1)

m(tk) = N(x(tk)), (2)

y(tk) = m(tk) + ε(tk),

tk = kT, k = 1, 2, 3, ...
(3)

Eşitliklerde kullanılan A, B ve C LTI bloğun durum matrisi
ve vektörleridir. k örnekleme adımını, T örnekleme periyodunu
göstermektedir. LTI bloğun durum değişkenleri z(tk) ve çıkışı
ise x(tk) ile gösterilmiştir. Doğrusal olmayan fonksiyon çıkışı
m(tk), sensör sapmaları ε(tk) ve ölçülen sistem çıkışı ise y(tk)

ile gösterilmiştir.
Verilen eşitlikler kusursuz bir model çıkartılabilirse bekle-

nilen performansı sunabilecektir. Ancak elektromekanik, kim-
yasal ve biyolojik sistemler gürültülere ve çalışma koşullarına
bağlı olarak bu modelden sapma göstereceklerdir [1, 12, 13].
Modellenmek istenilen sistemin değişen dinamiklerine yeterli
tepkiyi verebilecek model yapısı deneysel verilerden üretilen
tanımlama modeli ile elde edilebilir. Buna gerekçe ise deneysel
veriler üzerinde sistemde çıkışa etki eden her bir parametrenin
payının olduğu gerçeğidir.

2.2. Sistem tanımlama

Gerçek sistemin kusursuz modelinde var olan LTI ve N(x) blok-
ları yerine koyabileceğimiz ve deney verileri ile katsayılarını
elde edebileceğimiz bir model yapısını oluşturmamız gerekli-
dir. LTI blok yerine eşdeğeri olacak şekilde farklı özellikleri
bize sunabilecek zaman serileri veya Laguerre filtresi kullanı-
labilir [3, 2, 4, 21, 22]. Bu çalışmada ARX zaman serisi tercih
edilmiştir. Doğrusal olmayan model bloğu yerine ikinci veya
üçüncü dereceden polinom, yapay sinir ağı veya destek vek-
tör makinalarının kullanıldığı çalışmalar beklentileri karşılayan
performans sergilemiştir [1, 4, 14, 22]. İkinci veya üçüncü dere-
ceden bir polinomun kimyasal prosesi tanımlamada yeterli ol-
duğu literatürden görülmüştür [1, 5] ve bu nedenle bu çalışmada
polinom kullanımı tercih edilmiştir.

ARX-polinom kaskad bağlantısından oluşan modele ait
eşitlikler aşağıda verilmiştir [23].

h(t) + a1h(t− 1) + a2h(t− 2) + ...+ anah(t− na)

= b1u(t− 1) + ...+ bnbu(t− nb) + e(t),
(4)

A(q) = 1 + a1q
−1 + ...+ anaq

−na, (5)

B(q) = b1q
−1 + ...+ bnbq

−nb, (6)
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ĥ(t) = B(q)u(t) + [1 −A(q)]h(t), (7)

θ =
[
a1 a2 ... ana b1 ... bnb

]
, (8)

ϑ = [ −h(t− 1) −h(t− 2) ... −ht− na

u(t− 1) ... ut− nb ],
(9)

ĥ(t) = θTϑ(t) + e(t) (10)

Eşitliklerde h(t) ölçülmüş sistem çıkışı, ĥ(t) ARX tahmin
çıkışı, e(t) tahmin hatasını, q zaman ekseninde geriye yayılım
işlemcisi, θ katsayı vektörü, ϑ veri vektörü olarak kullanılmıştır.

Modelin çıkışını (ŷ(t)) veren polinom ise (11) eşitliği ile
ifade edilir.

ŷ(t) = α1ĥ(t) + α2ĥ(t)2 + α3ĥ(t)3 + ... (11)

Polinomun ilk katsayısı α1 = 1 seçilirse çıkışı veren eşitlik
aşağıdaki gibi yeni forma girer.

ŷ(t) =
A(q)

B(q)
u(t)+α2ĥ(t)2+α3ĥ(t)3+...+αnp ĥ(t)np (12)

ARX-polinom kaskad bağlantısını tek bir parametre ve katsayı
vektörü ile aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

θy = [ a1 a2 ... ana b1 ... bnb

α2 ... αnp ],
(13)

ϑy = [ −h(t− 1) −h(t− 2) ... −ht− na

u(t− 1) ... ut− nb ĥ(t)2 ... ĥ(t)np ],
(14)

ŷ(t) = θTy ϑy(t) + ε(t) (15)

Eşitlik (15)’de görülen parametre vektörü katsayıları Newton
metodu ile elde edilebilir [23]. İlk olarak hata (ρ(t)) tabanlı bir
maliyet fonksiyonu atanır.

J(θ) =
1

2N

N∑
t=1

ρ2(t, θ),

ρ = y(t) − ŷ(t)

, (16)

Eşitlik (16)’da verilen maliyet fonksiyonunu minimize
edecek şekilde bir yönlendirme ile hatayı sıfıra yaklaştırarak
ideal θ-vektörüne ulaşılır [20, 23, 24].

θ(k) = θ(k − 1) + η(t)R−1(θ)λ(θ),

R(θ) ≈ 1

N

N∑
t=1

∂ρ(t, θ)

∂θ

∂ρT (t, θ)

∂θ
,

λ(θ) =
∂J

∂θ
=

1

N

N∑
t=1

ρ(t)
∂ρ

∂θ

(17)

Eşitlik (17)’de R(θ) maliyet fonksiyonunun Hessian mat-
risi, λ(θ) maliyet fonksiyonu gradyanı ve η(t) keyfi seçime bı-
rakılmış adım uzunluk değeridir.

3. Model Öngörülü Kontrol
Tanımlama ile elde edilen model zaman ekseninde belirli bir
sınır değere (tahmin ufku - ntah) kadar ileriye doğru çalıştırıla-
rak mevcut kontrol ile geleceğe yönelik hata gidişatı hakkında
bilgi edinilebilir. Modeli tahmin ufku boyunca ileriye doğru ça-
lıştırabilmek için zaman ekseninde ileriye yönelik kontrol işa-
retine ihtiyaç duyulur. Bunun için gelecekte belirlenen bir sınır
değere (kontrol ufku - nkont) kadar her örnekleme anında kont-
rol değişkeninde ∆u kadar bir değişiklik yapılır. Kontrol ufku
ve tahmin ufku Şekil 2’de t = kT -örnekleme anı için sunul-
muştur. Şekilden görüldüğü gibi nkont−ntah zaman aralığında
∆u(t) = 0’dır.

Şekil 2: MÖK parametre değişimleri genel görünümü.

MÖK algoritmasını çalıştırabilmek için tanımlamada ol-
duğu gibi bir maliyet fonksiyonu atanır [25, 26]. Tek girişli ve
tek çıkışlı bir sistem için maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibi ve-
rilebilir.

Jmok1 =

ntah∑
i=1

(r(k + i) − ŷ(k + i))2

+

nkont−1∑
i=0

wi(∆u(k + i))2

(18)


ŷk+1

ŷk+2

...
ŷk+ntah

 =


s1 0 . . . 0

s2 s1 . . . 0
...

...
. . .

...
sntah sntah−1 . . . sν




∆uk
∆uk+1

...
∆uk+nkont−1



+


ŷk
ŷk+1

...
ŷk+ntah−1

 ,
ν = ntah − nkont + 1,

(19)

Jmok2 = (E − S∆ug)
T (E − S∆ug) + ∆uTgW∆ug (20)
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∆ug =
(
STS +W

)−1

STE (21)

Eşitlik (18)’de r referans değeri, w ağırlık değeri olarak
kullanılmıştır. Eşitlik (19)’da kullanılan s parametreleri modele
dayalı olarak elde edilen değerlerdir ve ∆ug ise gelecek za-
man kontrol parametresi değişimleridir. Eşitlik (20)’de E zor-
lanmamış sistem hata değerlerini, S Eşitlik (19)’da kullanılan
s-parametrelerinin oluşturduğu matrisi ve W ağırlık matrisini
temsil etmektedir. Ayrıca ∆ug’ye alt ve üst limitler getirile-
rek uygulama ortamı kısıtlamaları kontrolör içerisine alınabilir
[25].

4. Benzetim Çalışmaları
Yukarıda sunulan özgün yazılımlı sistem tanımlama ve MÖK
algoritmasının performansı örnek bir kimyasal proses üzerinde
onaylanmıştır. Alt bölümlerde sistem Wiener modeli, tanım-
lama ve MÖK benzetimleri sırası ile sunulmuştur.

4.1. Kimyasal proses modeli

Bilgileri [5]’den alınan prosese ait parametreler Tablo 1’de ve
prosesin görseli Şekil 3’de sunulmuştur.

Şekil 3: Nötralizasyon sürecinin kontrol sistemi şematik
gösterimi.

Tablo 1: Prosese ait nominal çalışma koşulları [5, 24].

u3 = 16.60 ml/s u2 = 0.55 ml/s
u1 = 15.55 ml/s V = 2900 ml

Wa1 = −3.05 × 10−3 mol Wa2 = −3 × 10−2 mol
Wa3 = 3 × 10−3 mol Wa = −4.32 × 10−4 mol
Wb1 = 5 × 10−5 mol Wb1 = 3 × 10−2 mol

Wb3 = 0 mol Wb = 5.28 × 10−4 mol
pK1 = 6.35 pK2 = 10.25

Değerleri ve şematik görseli verilen prosesin Wiener mo-
deli [24]’de detaylı olarak verilmiştir. Modelin başarımı pH-baz
akış hızı değişimi karakteristiğinin sunulduğu Şekil 4’ten görü-
lür.

4.2. Tanımlama performansı

Tanımlama için örnek veri kümesine ihtiyaç duyulacaktır. Bu
amaçla 1000 s boyunca 0.1 s örnekleme periyodu ile sisteme

Şekil 4: Baz akışına (giriş değişkenine) bağlı pH değişim
karakteristiği.

Şekil 5’te görülen rassal girişler uygulanmış ve 10.000 veri nok-
tası değeri kaydedilmiştr.

Şekil 5: Tanımlama ve onaylama çalışmalarında kullanılan
rassal baz akış hızı değişimi.

Wiener modeli ölçüm hataları diyebileceğimiz sensör gü-
rültüsüne karşı oldukça hassastır [18]. Bu nedenle σ2 = 0.003

varyans ve sıfır ortalama değerlerine sahip beyaz gürültü proses
çıkışına sensör ölçüm hatalarını temsilen eklenmiştir. Ortalama
karesel hata değeri 0.0318 olacak şekilde tanımlama yapılmış-
tır. Şekil 6’da Wiener model çıkışı proses ve tanımlanmış model
çıkışı ise tanımlama ile etiketlenmiştir.

4.3. Model öngörülü kontrol performansı

Benzetim çalışmalarında doğrusal olmayan MÖK’ün işlem ka-
labalığından kurtulmak için Wiener tabanlı MÖK tercih edil-
miştir [1, 2, 27]. Tanımlanmış modelin içerisindeki polinomun
tersini kullanmaya dayanan Wiener Tipi-MÖK Şekil 7 ile gör-
selleştirilmiştir. Şekilde Gkont Wiener Tipi-MÖK’ü, Gpros sü-
recin kusursuz Wiener modelini, Gmod tanımlama ile elde edil-
miş yeni modeli ve f−1 tanımlamada elde edilen polinomun
tersini temsil etmektedir.

Bölüm 3’te verilen öngörülü kontrol algoritmasını prosese
uygulama amacı ile kontrol ufku nkont = 5 ve tahmin ufku
ntah = 11 seçilmitir. Öngörülü kontrolde üretilen ∆u artışla-
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Şekil 6: Tanımlanmış model ve proses çıkışlarının zamana
bağlı değişimleri.

Şekil 7: Wiener tabanlı MÖK sistemi blok şeması.

rının etkisini izleme temeldir. Buna göre ntah > nkont gibi
bir seçim MÖK’ün temel ilkesini gerçekleyebilir [25]. Tasarımı
yapılan MÖK sisteminin performansını göstermek için MAT-
LAB/Simulink ortamında 0.1 s örnekleme periyodu ile yapılan
benzetim çalışmasının sonuçları Şekil 8 ile sunulmuştur. Kim-
yasal sistemi temsil eden LTI-doğrusal olmayan fonksiyon kas-
kad bağlantısı çıkış parametresi proses ve sistem tanımlama ile
elde edilen ARX-üçüncü derece polinom çıkış parametresi mo-
del ile etiketlenmiştir.

Şekil 8: Wiener-MOK sistemi pH değişmleri.

Grafiklere göre proses çıkışı pH değeri kontrolünde orta-
lama karesel hata 0.8575 olacak şekilde bir performans elde
edilmiştir. Elde edilen değerin benzer kontrol yönteminin uygu-
landığı literatür çalışmalarından çok az bir farkla da olsa daha

düşük olduğu görülebilir [5]. Aynı benzetim çalışmasında pro-
ses (Wiener model)-tanımlanmış model çıkışları arasında orta-
lama karesel hata değeri 0.0248’dir.

Kontrol sisteminin fiziki ortamda çalışabilmesi için bazı
kısıtlamaları da yerine getirmesi gerekir. Benzetimde kullanı-
lan proses bilgilerine göre umax = 30ml/s ve ∆umax =

∓30µl/s seçilmiştir [5, 26]. MÖK kontrol işareti değişimleri
Şekil 9 ile ve kontrol işareti birim zamanda değişimi (∆u) Şe-
kil 10 ile gösterilmiştir.

Şekil 9: Wiener Tipi-MÖK sistemi kontrol parametresinin (baz
akış hızının) zamana bağlı değişimi.

Şekil 10: Wiener-MOK sistemi kontrol parametresinin (baz
akış hızının) birim zamanda değişiminin (∆u) zamana bağlı

değişimi.

İki şekilden de görüldüğü gibi MÖK kontrol işareti için ata-
nan her iki kısıtlamayı da sağlamış ve referans değerlere ulaş-
mıştır.

5. Sonuçlar
Çalışmada Wiener model yapısı ile modellenebilen doğrusal ol-
mayan sistemler için ARX-polinom kaskad bağlantısından olu-
şan bir sistem tanımlama ele alınmıştır. Daha sonra ise tanım-
lanmış modelin bize sağladığı işlem kolaylığı sayesinde poli-
nomun tersi kullanılarak lineer bir MÖK yaklaşımının Wiener
tabanlı MÖK adı altında doğrusal olmayan kimyasal nötralizas-
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yon prosesine uygulaması yapılmıştır. Özgün yazılımlar ile ger-
çeklenen benzetim çalışması sonuçları uyarınca litaratüre göre
daha düşük değerli MSE değerleri elde edilmiş ve denetleyiciye
uygulanan fiziki ortamı temsil eden kısıtlamalar kolaylıkla sağ-
lanmıştır.
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Özetçe 

Bu çalışmada, farklı kontrol algoritmalarının aynı deney 

düzeneği üzerinde gerçek zamanda test edilebilmesini 

amaçlayan mekatronik bir tasarım platformu oluşturulmuş ve 

çalışmanın konusu olan top ve plaka sisteminin konum ve 

yörünge takibi kontrolü, PID kontrol yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. Öncelikle, top ve plaka mekanizmasının genel 

matematiksel modeli çıkarılmış ve sistem fiziksel olarak 

gerçekleştirilmiştir. Sonra, PID kontrolör tasarımı LabVIEW 

ortamında hazırlanmış ve ATMEGA328 mikrodenetleyicisine 

sahip Arduino Uno R3 geliştirme kiti yine LabVIEW ortamında 

programlanarak top ve plaka sistemi gerçek zamanda kontrol 

edilmiştir. Metal topun anlık konum bilgisi rezistif bir 

dokunmatik ekran üzerinden okunarak geri besleme alınmıştır. 

Sistem girişine sabit veya değişen referans sinyaller 

uygulanarak topun konum ve yörünge takibi kontrolündeki PID 

algoritmasına ait performans kriterleri değerlendirilmiştir.  

Abstract 

In this study, a mechatronic design platform is realized to 

examine various control algorithms at the same experimental 

setup in real time, and then the position and trajectory control 

of a ball and plate system has been implemented using PID 

control algorithms.  First, a general mathematical model of the 

ball and plate system is derived; then the system is physically 

realized. PID controller design is developed by means of 

LabVIEW software and the ball and plate system is controlled 

in real time using Ardunio Uno R3 development kit including 

ATMEGA328 microcontroller that was programmed in 

LabVIEW, as well. As acquiring the instantaneous position data 

of ball and plate system from top of resistive touch screen, a 

feedback signal was obtained. Applying fixed and various 

reference signals to the input of the system, performance 

criteria’s of PID algorithm for position and trajectory control of 
the ball are evaluated.         

 

1. Giriş 

Teknoloji geliştiren kurum laboratuvarlarında araştırma 

gruplarının tasarladıkları kontrol algoritmalarını test 

edebildikleri model eğitim düzenekleri mevcuttur. Benzer bir 

şekilde ticari anlamda, bu model eğitim düzenekleri, sektörüne 

göre seri üretim öncesinde, ön değerlendirme ve test araçları 

olarak da kullanılabilmektedir. Ticari ve kurumsal araştırma 

alanlarında faaliyet gösteren laboratuvarlarda eğitim modelleri 

kullanılarak tasarım geliştirmeye doğru giden eğilimin amacı 

bu modellerin gerçek sisteme oldukça yakın olmasına rağmen 

daha basit bir yapıda ve kolayca test edilebilme imkânı 

sunmasıdır. Tasarlanan kontrolör algoritmalarının gerçek 

sistemler üzerinde laboratuvar ortamında test edilmesi 

koşullara göre imkânsız veya maliyeti yüksek olabilmektedir  

[1]. Yüksek teknolojiye sahip bir insansı robotun yürüme 

kontrol stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla kendisi üzerinde 

test yapmak ekonomik olmamakla birlikte gereksiz de olabilir; 

ancak, bunun yerine yürüyen bir insanın basit modeli olarak 

taklit edebilen ters sarkaç ile deney yapmak daha kabul 

edilebilir riskler ve maliyetler oluşturması açısından tercih 

sebebi olabilmektedir. Benzer bir şekilde, bu çalışmanın konusu 

olan top ve plaka mekanizması, farklı alanlardan 

araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Genel olarak sistem daire 

veya dikdörtgen geometrisine sahip düz bir plakanın 

merkezinden dönme özelliği kazandırılması ile oluşmaktadır. 

Plaka iki eksen üzerinde serbestçe hareket ederken topun plaka 

üzerinde istenilen konumda tutulması veya belirlenen bir 

yörüngeyi takip etmesi, top ve plaka sisteminin temel hedefini 
oluşturmaktadır. 

    Top ve plaka sistemi, sahip olduğu ilginç özellikler ile 

doğrusal olmayan sistem çalışmaları konusunda diğer eğitim 

modellerinden ayrılmaktadır. İlk olarak, top ve plaka sistemi 

dört serbestlik derecesine sahipken, manyetik levitasyon, top ve 

kiriş sistemi ve ters sarkaç sistemi ise sırasıyla bir, iki ve iki 

serbestlik derecelerine sahiptir. İkinci olarak, top ve plaka 

sistemi hem kararlılık hem de yörünge problemlerini inceleme 

imkânı sunarken bahsedilen diğer eğitim modellerinde ise 

sadece kararlılık problemleri çalışılabilmektedir. Top ve plaka 

sistemi ilk olarak 1990’larda Çekoslovakya Üniversitesi’nin 

Rockwell laboratuvarında tasarlanmıştır [2]. Googol 

Technology,  Humusoft ve Acrome gibi firmalar da top ve plaka 

sistemini ve diğer eğitim modellerini ticari anlamda 
tasarlamaktadır [1]. 

     İki giriş ve iki çıkışa sahip top ve plaka sistemi çok 

değişkenli bir elektromekanik sistemdir. Sistem üzerinde 

bulunan eyleyicilerin sayısı, sistemin serbestlik derecesinden 

daha düşük olduğu için ise eksik tahrikli bir sistemdir [3]. 

    Uygulamadaki basitliğinden dolayı çoğunlukla dinamik 

sistemlerin kontrolünde tercih edilen kontrol tekniklerinden biri 
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olan PID kontrol tekniğinde, PID parametrelerinin belirlenmesi 

kontrolör tasarımında önemli bir konudur. PID 

parametrelerinin önceden belirlenip çalışma süresince sabit 

kaldığı işlem sonucuna göre sonradan tekrar ayarlandığı 

uygulamalar olmakla birlikte [4], işlem sonucuna göre ilk 

girilen PID kontrol parametrelerinin yapay sinir ağları veya 

bulanık mantık kontrol teknikleri kullanılarak gerçek zamanlı 

değiştirilmesine yönelik çalışmalar da bulunmaktadır [5]. 

    Bu çalışmada, top ve plaka sisteminin konum ve yörünge 

kontrolü PID kontrol yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 

Öncelikle sistemin matematiksel modeli çıkarılarak transfer 

fonksiyonu elde edilmiştir. Bilgisayar ortamında LabVIEW 

programı üzerinde hazırlanan kontrolör tasarımı, yine aynı 

arayüz üzerinden Arduino Uno R3 geliştirme kiti ile uyumlu 

hale getirilmiştir. Geliştirme kiti ile top ve plaka sistemi 

üzerindeki aktüatörler arasındaki bağlantı, tasarlanan bir güç 

kartı vasıtasıyla sağlanmıştır. LabVIEW arayüzü üzerinden 

girilen farklı konum ve yörünge takip referans girişlerine 

karşılık sistemin çıkış verileri gerçek zamanlı olarak LabVIEW 

ortamında çizdirilmiştir ve performans kriterleri incelenerek 
uygun PID kontrol parametreleri belirlenmiştir. 

2. Sistemin Matematiksel Modeli 

Top ve plaka sistemine ait fiziksel model Şekil 1’de serbestlik 
derecesini gösteren diyagram ise Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Top ve plaka sistemi fiziksel modeli. 

Matematiksel model oluşturulurken Euler-Lagrange 

hareket denklemlerinden faydalanılmıştır. Şekil 2’deki gibi top 

ve plaka sisteminin s’ ve s’’ durumlarından yola çıkarak hareket 

denklemleri türetilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2: Serbest cisim diyagramı 

Matematiksel modelleme için aşağıdaki varsayımlar 
yapılmıştır.  

 Top plaka ile sürekli temas halindedir. 

 Top ile plaka arasında kayma yoktur. 

 Sürtünme kuvvetleri ihmal edilmektedir. 

 Top simetrik ve homojendir. 

 Plaka eğim açısında sınırlama yoktur. 

Bu varsayımlara göre topa ve plakaya ait kinetik enerji 
ifadeleri, Denklem (1) ve (2)’de verilmiştir.  

𝑇𝑏 =
1

2
(𝑚𝑏 +

𝐽𝑏

𝑟𝑏
2) (�̇�𝑏

2 + �̇�𝑏
2)   (1)           

 

𝑇𝑝 =
1

2
[𝐽𝑝𝑥�̇�2 + 𝐽𝑝𝑦�̇�2 + 𝐽𝑏(�̇�2 + �̇�2) +

𝑚𝑏(𝑥𝑏�̇� + 𝑦𝑏�̇�)
2

]                          (2) 

 

𝑉𝑏 = −𝑚𝑏𝑔(𝑥𝑏 sin 𝛼 + 𝑦𝑏 sin 𝛽)                     (3) 

 
Burada Tb ve Tp sırasıyla top ve plakanın kinetik enerjisini, 

Vb ise topun potansiyel enerjisini ifade etmektedir. Plakaya ait 

kinetik enerji denklemi çıkarılırken top x-y koordinatında 

kütlesel bir nokta olarak alınmıştır. Topa ait potansiyel enerji 

ise Denklem (3)’de verilmiştir. Her iki eksendeki plaka 

açılarının aktüatör açıları cinsinden yazılmış ifadeleri ise 
Denklem (4) ve (5)’deki gibidir:  

 

sin 𝛼 =
𝑟𝑚

𝐿𝑥
sin 𝜃𝑥                    (4) 

 

sin 𝛽 =
𝑟𝑚

𝐿𝑦
sin 𝜃𝑦                      (5)

  
Kinetik ve potansiyel enerji denklemlerine Langrange 

metodu uygulanır ve kısmi türevleri alınırsa her iki eksen için 

(6) ve (7)’deki denklemler elde edilir. Langrange metodu 𝛼 ve 

𝛽 için uygulanırsa (8) ve (9)’daki tork denklemleri elde 

edilir.  

 

  

(𝑚𝑏 +
𝐽𝑏

𝑟𝑏
2) �̈�𝑏 − 𝑚𝑏𝑥𝑏�̇�2 − 𝑚𝑏𝑦𝑏�̇��̇� − 𝑚𝑏𝑔 sin 𝛼     (6) 

 

(𝑚𝑏 +
𝐽𝑏

𝑟𝑏
2) �̈�𝑏 − 𝑚𝑏𝑦𝑏�̇�2 − 𝑚𝑏𝑥𝑏�̇��̇� − 𝑚𝑏𝑔 sin 𝛽     (7) 

 

(𝑚𝑏𝑥𝑏
2 + 𝐽𝑏 + 𝐽𝑝𝑥)�̈� + 2𝑚𝑏𝑥𝑏�̇�𝑏�̇� + 𝑚𝑏𝑥𝑏𝑦𝑏�̈� +

𝑚𝑏(�̇�𝑏𝑦 + 𝑥�̇�𝑏)�̇� = 𝜏𝛼 − 𝑚𝑏𝑔𝑥𝑏 cos 𝛼                         (8) 

 

(𝑚𝑏𝑦𝑏
2 + 𝐽𝑏 + 𝐽𝑝𝑦)�̈� + 2𝑚𝑏𝑦𝑏�̇�𝑏�̇� + 𝑚𝑏𝑥𝑏𝑦𝑏�̈� +

𝑚𝑏(�̇�𝑏𝑦 + 𝑥�̇�𝑏)�̇� = 𝜏𝛽 − 𝑚𝑏𝑔𝑦𝑏 cos 𝛽                      (9) 

 

Doğrusal olmayan terimlerden oluşan bu matematiksel 

model, bazı varsayımlar yapılarak basitleştirilebilmektedir [6]. 

(7) ve (8)’deki diferansiyel denklemler, çalışma noktası 

etrafında doğrusallaştırılırsa, küçük açılar için Denklem 

(10)’daki ifadeler yazılabilir. 

 

sin 𝜃𝑥 ≈  𝜃𝑥 , sin 𝜃𝑦 ≈  𝜃𝑦                                    (10) 

 

Top ve plaka mekanizmasında, sistem girişi aktüatör açıları 

ve sistem çıkışı olarak topun konumu seçilirse ve gereken 

Laplace dönüşümleri yapılırsa, eksenlere ait transfer 

a,b 

𝜃𝑥 , 𝜃𝑦  

101

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



fonksiyonları Denklem (11) ve (12)’deki gibi elde edilir. 

Transfer fonksiyonlarından görüldüğü gibi sistem iki giriş ve 
iki çıkıştan oluşmaktadır.  

 
𝑋𝑏(𝑠)

𝜃𝑥(𝑠)
=

𝐾𝑥

𝑠2
                                                 (11) 

 
𝑌𝑏(𝑠)

𝜃𝑦(𝑠)
=

𝐾𝑦

𝑠2                                           (12) 

 

𝐾𝑥 =
𝑚𝑏𝑔𝑟𝑏

2𝑟𝑚

[(𝑚𝑏𝑟𝑏
2+𝐽𝑏)𝐿𝑥]

    𝐾𝑦 =
𝑚𝑏𝑔𝑟𝑏

2𝑟𝑚

[(𝑚𝑏𝑟𝑏
2+𝐽𝑏)𝐿𝑦]

          (13) 

 

Tablo 1: Top ve Plaka Sistemi Matematiksel Model 

Parametreleri 

Sembol Birim Açıklama 

𝑚𝑏 𝑘𝑔 Topun kütlesi 

𝑟𝑏 𝑚 Topun yarıçapı 

𝑟𝑚  𝑚 Motor kol uzunluğu 

𝑔 𝑚/𝑠2 Yerçekimi ivmesi 

𝐿𝑥 𝑚 Plakanın x ekseni uzunluğu 

𝐿𝑦 𝑚 Plakanın y ekseni uzunluğu 

𝑥 𝑚 Topun x eksenindeki konumu 

𝑦 𝑚 Topun y eksenindeki konumu 

𝛼 derece Plakanın x eksenindeki açısı 

𝛽 derece Plakanın y eksenindeki açısı 

𝜃𝑥 derece X ekseni motor açısı 

𝜃𝑦 derece Y ekseni motor açısı 

𝐽𝑏 𝑘𝑔𝑚2 Topun eylemsizlik momenti 

𝐽𝑝𝑥 𝑘𝑔𝑚2 Plakanın x eksenindeki 
eylemsizlik momenti 

𝐽𝑝𝑦 𝑘𝑔𝑚2 Plakanın y eksenindeki 
eylemsizlik momenti 

 

Matematiksel modellemede kullanılan tüm parametrelerin 

birim değerleri ve açıklamaları Tablo 1’de sunulmuştur.  

3. Sistemin Elektronik Tasarımı 

Top ve plaka sisteminde plakanın x ve y eksenlerinde açısal 

hareketi sağlaması için iki adet MG996 model metal dişli RC 

servo motor kullanılmaktadır. PWM sinyali ile sürülebilen bu 

motorlar girişlerindeki doluluk oranına (duty cycle) göre 

çıkışında 0° ile 180° arasında konum alırlar [7].  

Elektronik kontrol ünitesi olarak üzerinde Atmega328 

mikrodenetleyicisini bulunduran ve son zamanlardaki popüler 

geliştirme kitlerinden biri olan Arduino Uno tercih edilmiştir. 
Geliştirme kitine ait bazı teknik özellikler aşağıdaki gibidir [8]. 

 16 MHz kristal 

 14 adet Giriş/Çıkış Pini ( PWM 6 adet) 

 6 adet ADC Pini 

 32Kb Flash hafıza 

 1Kb EEPROM 

Geliştirme kitinin top ve plaka sistemiyle bütünleşmesini 
sağlamak amacıyla, Şekil 3’deki elektronik kart tasarlanmıştır.  

Tasarlanan kartta güç ve sürücü katı bulunmakla birlikte 

programlamadaki tercihe göre kullanıcıyı uyarma amaçlı 

kullanılması için LED göstergeler de eklenmiştir. Sistem 

12VDC-24VDC arası bir güç kaynağı ile beslenebilmektedir. 

Sistemin bilgisayar haberleşmesi, Arduino üzerinde bulunan 
USB girişi ile yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top ve plaka sisteminde, topun plaka üzerindeki konumu 

farklı yöntemler kullanılarak algılanabilmektedir. Plaka 

üzerinde fotosensör matrisleri oluşturarak topun konumunun 

algılandığı uygulamalar olduğu gibi kamera kullanılarak 

görüntü işleme teknikleriyle veya dokunmatik ekran 

kullanılarak topun konumunun tespit edilebildiği çalışmalar da 

mevcuttur [9,10,11]. Bu çalışmada 15'' (15 inç) dört telli rezistif 

dokunmatik ekran kullanılmıştır. Dokunmatik ekranın kendi 

kontrolörü ile USB bağlantısı üzerinden bilgisayarla 
haberleşmesi sağlanmıştır.  

 4. Kontrolör Tasarımı 

Top ve plaka sistemi iki giriş ve iki çıkışa sahip çok değişkenli 

ve eksik tahrikli bir sistemdir. Doğrusal olmayan denklemleri 

kontrolör tasarımını çok daha karmaşık hale getirmektedir. Bu 

sebeple denklemler çalışma bölgesinde doğrusallaştırılarak PID 
kontrole uygun hale getirilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Top ve plaka sistemi iç içe döngü genel 

diyagram 

Top ve plaka sisteminde çift geri besleme yapısına sahip 

döngü kullanılmaktadır. Böylece daha etkin bir kontrol 

sağlanmaktadır. Dış döngü topun konumuna göre uygun plaka 

açısını hesaplarken, iç döngü motor açılarını hesaplanan bu 

değerde tutmayı amaçlar. Şekil 4’de top ve plaka sisteminin x 

ve y ekseni için döngüleri gösteren genel diyagramı verilmiştir. 

Şekil 4’de görüldüğü gibi motor çıkışı sistem bloğunun giriş 

sinyalini oluşturmaktadır. Sistemin girişleri motor açısı, 

çıkışları ise topun konumudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Arduino Uno ve sürücü kartı 

Şekil 5: Servo motor kontrol döngüsü 
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Bu çalışma kapsamında hazırlanan top ve plaka sisteminde, 

iç döngüyü servo motorlar oluşturmaktadır. Servo motorun 

içerisinde sabit mıknatıslı bir DC motor ve aynı motor miline 

bağlı potansiyometre bulunmaktadır. Böylece potansiyometre 

üzerinden motor milinin konumu, geri besleme olarak 

alınmakta ve motor milinin konum kontrolü kendi içerisindeki 

kontrolör devre üzerinden yapılmaktadır. Girişine uygulanan 

PWM sinyaline göre milini konumlandırmaktır.  Şekil 5’de 
servo motora ait kontrol döngüsü verilmiştir.  

Dış döngüde geri besleme olarak topun konumu, 

dokunmatik ekran ile alınmaktadır. Referans sinyal ile 

karşılaştırıp hata sinyali kontrolöre girilir ve kontrolör çıkışı 

PWM cinsinden hata sinyaline göre yeni bir açı değeri 

oluşturarak kapalı çevrim döngüyü devam ettirmektedir. 

 

 

Şekil 6:  Top ve plaka sistemi PID kontrol diyagramı 

4.1. PID Kontrolör 

Top ve plaka mekanizmasının PID kontrol döngüsüne ait genel 

şeması Şekil 6’da verilmiştir. Dış döngüde bulunan PID 

kontrolörler her iki eksen için de ayrı tasarlanmıştır ve yine 

eksenlerin PID parametreleri birbirinden bağımsızdır. Diğer 

taraftan, her iki eksen için paralel PID çıkışı, Denklem (14) ve 
(15)’deki gibi hesaplanır: 

 

𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)                                                (14) 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑
𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡)             (15)    

 

Kontrolör tasarımı için LabVIEW programından 

yararlanılmıştır. LabVIEW ortamında bloklar kullanılarak 

kontrol algoritması geliştirilmiştir. Algoritma içerisinde 

Arduino Uno ile haberleşmeyi sağlayacak yapılar ve sistemin 

çıkış verilerini gerçek zamanda takip edebilmek için aynı 

ortamda kullanıcı arayüzü oluşturulmuştur. Böylece bu arayüz 

üzerinden PID parametreleri veya sistem çalışmasının herhangi 

bir anında referans sinyali değiştirilebilmektedir. Ayrıca 

LabVIEW programındaki kontrol ve simülasyon aracından 

yararlanılarak transfer fonksiyonu ile sistemin benzetim 

simülasyonları aynı ortamda yapılabilmektedir. Böylece hem 

gerçek deney düzeneği üzerinden alınan veriler hem de 

matematiksel model üzerinden yapılan simülasyonlar 
incelenebilmektedir.  

Dokunmatik ekran üzerinde top yokken, sistem hareket 

etmemektedir. Top plakanın herhangi bir noktasına 

bırakıldığında topun konumu, dokunmatik ekran üzerinden geri 

besleme alınarak okunmaktadır. Okunan değerler x ve y 

koordinatı olarak ayrıştırılır ve her iki eksene ait çevrim 

döngülerine girilerek hata sinyali 𝑒(𝑡) hesaplanır. Hesaplanan 

hata, Denklem (15)’deki işlemlerden geçirilerek kontrol sinyali 
üretilmektedir.  

Bu çalışmada PID parametreleri, deneme yanılma yoluyla 

tespit edilmiştir. Üretilen çıkış sinyali, eksenlerdeki açıları 

kontrol eden servo motorlara Arduino üzerinden iletilmektedir. 

Kontrolör çıkışında oluşabilecek büyük kontrol sinyallerini 

önlemek için üretilen kontrol sinyalleri, saturasyondan 

geçirilerek makul seviyelerde tutulmuştur. Böylece mekanik 

zorlanmalara yol açabilme ihtimali olan sinyaller 

filtrelenmiştir.  

Bu çalışma kapsamında, gerçekleştirilen top ve plaka 
sistemine ait deney düzeneği Şekil 7’deki gibidir.  

 

 

Şekil 7: Top ve Plaka Sistemi Deney Düzeneği 

5. Deneysel Sonuçlar 

Bu bölümde, deney düzeneği iki farklı modda çalıştırılarak 
sonuçları performans kriterleri açısından incelenmiştir.  

 Kararlılık Modu  

 Yörünge Takibi 

İlk olarak kararlılık modu deney düzeneği üzerinde test 

edilmiştir. Kararlılık modunda, PID kontrol tekniği ile top plaka 

üzerinde referans konumda tutulmaya çalışılmıştır. İkinci mod 

olarak ise yörünge takibi konusu ele alınmış ve deney düzeneği 

üzerinde test edilmiştir. Yörünge takibinde plaka üzerindeki 

topa önce belirli bir çapta daire çizdirilmiştir. Sonrasında 
benzer olarak topa dikdörtgen yörüngesi takibi yaptırılmıştır.  

Tüm testler sırasında kullanılan metal topun çapı 40 mm 

olup kütlesi 263gramdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Referans x ve y noktası için topun konum grafiği 
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Şekil 8’deki grafikte deney düzeneğine topun referans 

koordinatı x = y = 0 mm yani plakanın merkezi olacak biçimde 

verilmiştir. Top plaka üzerine x = −133 mm ve y = −104 mm 

koordinatlarından bırakılmıştır. Şekil 9’da ise topun yörüngesi 

iki boyutlu olarak verilmiştir. Tablo 2’de x ve y eksenleri için 
performans kriterleri sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 9: Topun plaka üzerindeki x ve y yörüngesi 

Tablo 2: x ve y eksenleri için PID parametreleri ve 

performans kriterleri 

 

Şekil 10’daki grafikte topa 10 cm çapında daire yörüngesi 

takip ettirilmiştir. Referans sinyalin frekansı 0.05 Hz’dir. x 

ekseni için KP = 1.8, KI = 0.04, KD = 0.02 ve y ekseni için KP 

=1.4, KI = 0.04, KD = 0.02 olarak ayarlanmıştır. Top plaka 

üzerine x = 133 mm ve y = −100 mm konumundan bırakılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11’deki grafikte ise topa kenar uzunlukları 200 mm 

ve 140 mm olan dikdörtgen yörüngesi takip ettirilmiştir. x 

ekseni için KP = 3, KI = 0.031, KD = 0.01 ve y ekseni için KP = 

2.5, KI = 0.04, KD = 0.01 olarak ayarlanmıştır. Top plaka 

üzerine x = 0 mm ve y = 0 mm konumundan bırakılmıştır. Şekil 

10 ve Şekil 11’den de görüleceği gibi, plaka üzerindeki top 

tanımlanan yörüngeyi oldukça iyi bir performansla takip 

etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada, top ve plaka sisteminin Arduino tabanlı olarak 

gerçek zamanda LabVIEW üzerinden PID tekniği ile kontrolü 

gerçekleştirilmiş ve farklı kontrol algoritmalarının da aynı 

ortam üzerinde test edilebileceği bir platform tasarımı 
yapılmıştır.  

LabVIEW ortamında oluşturulan bir program altyapısı ile 

Arduino geliştirme kartının başka bir derleyici programa gerek 

kalmadan programlanabilmesi ve yazılım yüklenmesi, 

tasarlanan sistemin önemli avantajlarındandır. Sistemin kontrol 

devresinde bulunan mikrodenetleyicinin işlem yükünün 

hafifletilmesi amacıyla karmaşık matematiksel işlemlere sahip 

kontrol algoritmalarının LabVIEW üzerinde çalıştırılması yine 
sistemin avantajlarındandır.  

Sensör olarak kamera yerine dokunmatik ekran 

kullanılması kontrol sistemini görüntü işleme yöntemindeki 

işlem yükünden uzaklaştırsa da, plaka üzerinde rezistif ekran 

kullanılması sistem üzerinde dezavantaj oluşturabilmektedir. 

Kamera kullanılan uygulamalarda top kütlesi önemsizken 

dokunmatik ekran kullanılan uygulamalarda sensörün dokunma 

hassasiyetinin artması amacıyla büyük kütleli metal top tercih 

edilmesi gerekmektedir. Top kütlesinin büyük olmasıyla doğru 

orantılı olarak sistem aktüatörlerindeki tork gereksinimleri de 

artabilmektedir. Top kütlesinin çok düşük olması ise rezistif 

ekran üzerinde hassasiyetin azalmasına ve sensörün hareket 
halindeki topu algılamamasına sebep olabilmektedir.  

Kontrol sisteminde dokunmatik ekrandan okunan 

sinyallerde gürültüler olabilmektedir bu sebeple dokunmatik 

ekrandan gelen sinyallerdeki gürültüleri en aza indirmek 

amacıyla her iki eksen için alçak geçiren filtre kullanılmıştır. 

Bu çalışmanın devamında bulanık mantık ve kayma kipli 

kontrol yöntemleri ile tasarlanan top ve plaka sisteminin test 

edilmesi ve LabVIEW üzerinden çalışan sistemin 

Matlab/Simulink ile de uyumlu hale getirilmesi 
hedeflenmektedir.  

N x ekseni y ekseni 

       KP 2.35 1.85 

 KI 0.031 0.04 

       KD 0.01 0.01 

En büyük aşım %7.96 %37.6 

Yükselme zamanı  1s 0.55s 

Yerleşme zamanı 5.3s 4.6s 

Kalıcı-durum hatası 5 mm 5.7 mm 

Şekil 10: Topun plaka üzerindeki daire yörüngesi 

Şekil 11: Topun plaka üzerindeki dikdörtgen yörüngesi 
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Design and Implementation of Nonlinear Cascaded Controller for Ball and
Plate
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Özetçe

Top-plaka sistemi için kaskad yapıya sahip bir doğrusal
olmayan kontrolcü tasarımı sunulmaktadır. Tasarlanan
kontrolcü her bir eksen için ayrı ayrı birer iç ve dış döngüden
oluşmaktadır. Kontrolcü tasarım prosedüründe, iç döngü
kontrolcüsü bir yörüngenin plaka tarafından takip edilmesini
sağlarken, dış döngü kontrolcüsü ise top konumu için
verilen referans sinyallere göre plakanın takip edeceği bu
yörüngeyi üretmektedir. Tasarlanan kontrolcü ile birlikte
kapalı çevrim sistem doğrusal dinamiklere sahip olmaktadır.
Önerilen kontrolcü yapısı için kontrolcünün başarımını
doğrulamak üzere gerçekleştirilen deneysel çalışmaların
sonuçları sunulmaktadır.

Abstract

A cascaded nonlinear controller design procedure is
presented for ball and plate system. The designed controller
consists of inner and outer loop controllers separately for
both axes. In the controller design procedure, the inner loop
controller provides the tracking of a trajectory by the plate
while the outer loop controller generates the reference trajectory
for the plate with respect to the command input for the ball.
Linear dynamics is obtained in the closed loop system with the
control structure. The designed control scheme is implemented
experimentally to validate the success of the controllers and the
results are presented.

1. Giriş

Kontrol mühendisliğinde eğitim amaçlı olarak kontrol
uygulamalarını gerçekleştirmek üzere ters sarkaç, manyetik
top-askı, top-çubuk gibi eğitim platformları kullanılmaktadır.
2 serbestlik derecesine sahip olan top-çubuk sisteminin, 4
serbestlik derecesine genişletilmesiyle elde edilen top-plaka

sistemi de bu eğitim platformlarından birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Top-plaka sistemi doğrusal olmayan, çok
değişkenli ve açık çevrimde kararsız bir sistemdir [1–3]. Bu
sistem iki eksende hareket ettirilen bir plaka ve plakanın
üzerinde serbestçe dolaşan, plakaya uygulanan kuvvetle
hareket eden bir toptan oluşmaktadır [4–6]. Sistemdeki
eyleyiciler doğrudan topun konumuna etki edememekte ve
topun konumu plakanın eksenlerle yaptığı açıya bağlı olarak
değişmektedir [7]. Sistemin kontrol amacı, topu istenen konuma
taşımak veya bir yörüngeyi takip etmesini sağlamaktır [1, 8].

Top-çubuk sisteminin genişletilmiş bir versiyonu
olmasından dolayı, top-plaka sisteminin dinamikleri ile
top-çubuk sisteminin dinamikleri birbirine benzemektedir
ve her ikisi de yetersiz eyleyicili sistemlerdir. Bu tür
sistemlerde sistemin serbestlik derecesinden daha az kontrol
girişi bulunmaktadır. Top-plaka sistemi de 4 serbestlik
derecesine ve 2 kontrol girişine sahiptir. Dolayısıyla sekizinci
mertebeden bir sistem iki kontrol girişiyle kontrol edilmeye
çalışılmaktadır [9, 10].

Bu kontrol zorluklarını aşmak üzere doğrusal ve doğrusal
olmayan birçok farklı kontrolcü tasarımı önerilmiştir. Topun
istenen konumu takip etmesini sağlayacak şekilde sistem
doğrusallaştırıldıktan sonra LQ optimal kontrolcü tasarımı
gerçekleştirilmiştir [1, 11]. Bir filtre ekleyerek ayrık PID
tasarımı da sistem için yapılmıştır [12]. Referans sinyalde
meydana gelecek büyük değişimlere karşı, I-PD tasarımı
yapılan çalışmada [13], sensörden kaynaklanan gürültüye karşı
bir filtre tasarımı da sunulmuştur.
Top-plaka sistem modelinde yapılan varsayım sonucu
eksenlerin birbirinden ayrılmasıyla kaskat bağlı PD kontrolcü
tasarımı yapılmıştır [14]. Bu çalışmada, ikinci PD kontrolcü
plaka açısını kontrol ederken birinci kontrolcü referans
top konumuna ulaşılması için plakaya istenen açı değerini
oluşturmaktadır. Yine bu kontrolcü yapısının uygulanmasıyla
doğrusal olmayan kontrolcü tasarımı da yapılmıştır [15].
Model öngörülü kontrol de doğrusallaştırılmış sisteme
uygulanan kontrolcülerden biri olmuştur [16]. Kontrolcü
tasarım aşamasında sistem modelinde sürtünmenin veya zaman
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gecikmesinin ihmal edilmesi gibi basitleştirmeler yapılsa
da, yapılan varsayımların deneysel çalışmalarda kontrolcü
performansını olumsuz etkilediği gösterilmiştir [5, 7, 17].

Top-plaka sistemi çok değişkenli doğrusal olmayan bir
modele sahiptir. Sistem kontrolünde zorluğa neden olan
doğrusal olmayan modelle başa çıkabilmek için doğrusal
olmayan anahtarlamalı kontrolcü tasarımı [18], adaptif kayan
kipli kontrolcü [8], geri adımlamalı kontrolcü [2, 9, 19] gibi
doğrusal olmayan yapılar top-plaka sisteminin kontrolü için
kullanılan yöntemlerden bazıları olmuştur. Kontrol aşamasında
karşılaşılacak diğer problemler ise modeldeki belirsizlik ve
gürültüdür. Bu zorlukların üstesinden gelmek üzere kaskat bağlı
bir yapıda PID kontrolcü ile birlikte kayan kipli kontrolcü
uygulanmıştır [20]. Benzer şekilde kayan kipli kontrolcü [21]
tasarımı ve kesirli kayan kipli kontrolcü tasarımları [6] iç
ve dış döngü şeklinde uygulanmıştır. Sürtünme gibi belirsiz
parametrelerin etkisini ortadan kaldırmak için yine gözleyici
tasarımı da sistem için gerçekleştirilmiştir [17, 22].

Sistemde topun hareketi doğrudan plakanın açısıyla
ilişkilidir ve dolayısıyla topun konumu plaka açısıyla
kontrol edilebilmektedir. Bu çalışmada bu düşünceden
yararlanarak kaskat bağlı doğrusal olmayan kontrolcü
tasarımı geliştirilmiştir. Bu yapıda plaka açısı için referans
sinyaller topun konum kontrolünü sağlayan dış döngü
tarafından sağlanmaktadır. İç döngü ise plakanın kontrolünü
amaçlamaktadır. Sistem modelinde yapılan bir takım kabuller
sonrasında, her bir eksen için her ikisi de ikinci mertebe olan
top ve plaka dinamikleri elde edilmiş, ve bu ikinci mertebe
sistemlerin kaskad yapıya getirilmesi ile genel kontrolcü yapısı
oluşturulmuştur. Kaskad yapıdaki alt sistemlerin her biri için
geri besleme ile doğrusallaştırma sonrasında tam durum geri
beslemeli kontrolcüler kullanılmıştır. Sonuç olarak kararlı
kapalı çevrim dinamikleri elde edilmiştir. Tasarlanan kontrolcü
yapısı deneysel çalışmalarla sınanarak sonuçlar sunulmuştur.

2. Top-Plaka Sisteminin Matematiksel
Modeli

Top-plaka sistemi Şekil 1’de görüldüğü gibi x ve y eksenleri
etrafında dönen bir plaka ve plaka üzerinde serbestçe dolaşan
bir toptan oluşmaktadır. Sistemin dinamikleri [23],

M1q̈1 + C1 +G1 = 0 (1)

M2q̈2 + C2 +G2 = T (2)

M1 =





mbr
2

b
+Jb

mbr
2

b

0

0
mbr

2

b
+Jb

mbr
2

b



 , C1 =

[

−mbxθ̇
2
−mbyθ̇α̇

−mbyα̇
2
−mbxθ̇α̇

]

M2 =

[

mbx
2 + Jb + Jpx mbxy

mbxy mby
2 + Jb + Jpy

]

,

C2 =

[

2mbxẋθ̇ + α̇mb(xẏ + ẋy)

2mbyẏα̇+ θ̇mb(xẏ + ẋy)

]

,

G1 =

[

mbg sin θ

mbg sinα

]

, G2 =

[

mbgx cos θ

mbgy cosα

]

, T =

[

Tx

Ty

]

q1 =
[

x y
]T

, q2 =
[

θ α
]T

Şekil 1: Top-plaka sistemi.

olarak verilmektedir. Burada, x ve y iki eksende topun
konumları, θ ve α sırası ile plakanın x ve y eksenleri etrafında
dönmesi ile oluşan açıları, mb, rb ve Jb sırasıyla topun
kütlesini, yarıçapını ve eylemsizlik momentini ifade ederken,
Jpx ve Jpy ise plakanın x ve y eksenlerindeki eylemsizlik
momentini ifade etmektedir. Ayrıca, g yerçekimi ivmesini,
Tx ve Ty ise motorlar tarafından plakaya x ve y eksenleri
etrafında uygulanan momentleri göstermektedir. Burada (1)
top dinamiklerini içeren yetersiz eyleyicili dinamikleri ifade
ederken, (2) kontrol girişi tarafından doğrudan kontrol
edilebilen plaka dinamiklerini içermektedir.

T = C2 +G2 +M2U (3)

ifadesinde kolaylık açısından, ux ve uy kontrol girişi bileşenleri

olmak üzere, U =
[

ux uy

]T
olarak yazıldığında (2) ifadesi

q̈2 = U. (4)

olarak düzenlenebilmektedir. Çalışma boyunca –bazı diğer
çalışmalarda [6–8, 19] olduğu gibi– C1 = 0 olarak kabul
edilmekte, ve modelde yapılan bu varsayım ile x ve y

eksenlerinin arasındaki bağlantı ortadan kaldırılmaktadır. Bu
varsayımla birlikte durum değişkenleri

X =
[

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8

]T

=
[

x ẋ θ θ̇ y ẏ α α̇
]T

, (5)

biçiminde tanımlandığında sistem dinamiği,
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. (6)

halini almaktadır. Burada a = mbr
2
b/(mbr

2
b + Jb)

olarak tanımlanmaktadır. x ve y eksenlerinin birbirinden
ayrılması yalnızca modeli basitleştirmemekte, top ve plaka
dinamiklerinin birbirinden ayrılmasıyla seri bağlı kontrolcü
tasarımının uygulanmasını mümkün kılmaktadır.
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Şekil 2: x-eksenindeki hareket için tasarlanan kontrol
sisteminin blok diyagramı.

3. Kontrolcü Tasarımı

Bu bölümde doğrusal olmayan seri bağlı kontrolcünün
tasarımı verilmektedir. Tasarım x ve y eksenlerinin birbirinden
ayrılmasından dolayı yalnızca x ekseni için sunulmaktadır. y
ekseni için uygulanacak tasarım da birebir aynıdır. Doğrusal
olmayan seri bağlı kontrolcü tasarımı yapılırken iki kontrolcü
geliştirilmiştir. İlk kontrolcü topun bir yönde hareket etmesiyle
topun konum kontrolünü sağlamaya çalışırken, plaka açısı
için referans değer üretmektedir. İkinci kontrolcü ise plakanın
konum kontrolü için tasarlanmaktadır ve motor momenti için
referans değer üretmektedir. Topun dinamiklerini içeren ilk
kontrolcü dış döngüyü oluştururken, plaka dinamiklerini içeren
ikinci kontrolcü iç döngüyü oluşturmaktadır. x-eksenindeki
hareket için tasarlanan kontrolcünün genel blok diyagramı Şekil
2 ile verilmektedir. x1d topun x eksenindeki istenilen konumu
ve x2d topun x eksenindeki istenilen çizgisel hızı olsun. Bu
durumda, x ekseni için topun konum ve hız hataları,

e1 = x1 − x1d (7)

e2 = x2 − x2d (8)

olarak ifade edilebilir. (7) ve (8) denklemlerinin türevleri alınıp
ẋ1 = x2 ve ẋ2 = −ag sin(x3) ifadeleri kullanıldığında e1 ve
e2 dinamikleri,

ė1 = e2 (9)

ė2 = −ag sin(x3)− ẋ2d (10)

olarak düzenlenebilmektedir. Bu alt sistemi doğrudan kararlı
kılacak kontrol girişi bulunmasa da, y-ekseni etrafındaki açıyı
ifade eden x3 sanal kontrol girişi gibi düşünülebilir. Bu sanal
kontrol girişi,

x3r = arcsin(
1

ag
(−ẋ2d + k2e2 + k1e1)) (11)

olarak seçilirse, istenen top konumu ve çizgisel hız için
plaka açısının sahip olması gereken değere ulaşılabilmektedir.
Seçilecek olan her k1 > 0 ve k2 > 0 değerleri ile e1
ve e2 hatalarının sıfıra yakınması sağlanmaktadır. Plakanın bu
referans değere ulaşması için oluşacak hata,

e3 = x3 − x3d (12)

ve türevi,
ė3 = ẋ3 − ẋ3d (13)

olarak elde edilebilir. (6) ifadesinden yararlanarak ẋ3 = x4

olarak yazılır ve ẋ3d = x4d olarak oluşturulursa,

e4 = x4 − x4d (14)

elde edilebilmektedir. Bu ifadenin türevi ise

ė4 = ux − ẋ4d (15)

biçiminde oluşturulabilmektedir. Dolayısı ile plaka açısı için alt
sistem dinamikleri

ė3 = e4 (16)

ė4 = ux − ẋ4d (17)

olarak elde edilebilmektedir. Bu alt sistemi kararlı kılacak
kontrol işareti ux ise

ux = ẋ4d − k3e3 − k4e4 (18)

olarak seçildiğinde, k3 > 0 ve k4 > 0 pozitif sabitleri için e3
ve e4 hata ifadelerinin sıfıra yakınsaması sağlanmaktadır. Sonuç
olarak kapalı çevrim dinamikleri ise

ė =









ė1
ė2
ė3
ė4









=









0 1 0 0

−k1 −k2 0 0

0 0 0 1

0 0 −k3 −k4

















e1
e2
e3
e4









. (19)

halini almaktadır. Dikkat edilirse, iki tane ikinci mertebe
doğrusal alt sistemden oluşan kapalı çevrim sistem, pozitif
k1, k2, k3 ve k4 sabitleri için kararlı olmaktadır.

4. Deneysel Çalışmalar

Tasarlanan kontrol kuralları deneysel çalışmalar ile test
edilmiştir. Şekil 3’de verilen deney düzeneği x ve y

eksenlerinde döndürülebilen bir plaka ve plakanın üzerinde
hareket eden bir toptan oluşmaktadır. Plakanın hareketini
sağlamak üzere düzenekte iki adet doğru akım servo
motor bulunmaktadır. Deneysel düzeneğe ait yaklaşık fiziksel
nicelikler Tablo 1’de verilmektedir. Deney düzeneğini kontrol
etmek ve ölçüm alabilmek için TMS320F28069 kodlu,
90 MHz çalışma frekansına sahip, 32-bit kayan nokta
işlemcisi kullanılmıştır. Matlab/Simulink ortamında oluşturulan
model kullanılarak işlemci programlanmıştır. Kontrolcü ve
ölçüm örneklemeleri 100 µs ayarlanarak gerçek zamanlı
kontrol sağlanmıştır. Plakanın hareketini sağlayan servo
motorlar için kullanılan sürücülerin sürme sinyalleri 10 kHz
frekansında darbe genişlik modülasyon sinyalleridir. Plakanın
açısı motorların açıları kullanılarak, top konumu ise plakanın
üzerinde bulunan rezistif dokunmatik ekran kullanılarak
işlemcinin 12-bit analog dijital dönüştürücü üzerinden elde
edilmiştir. Deney esnasında, algılayıcılardan elde edilen

Şekil 3: Top-plaka deney seti.
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Şekil 4: x ve y eksenleri için top konumu, y ve x eksenleri
etrafındaki plaka açıları değişimleri (Referans sinyaller siyah

ile ölçülen değerler ise kırmızı ile verilmiştir).

Tablo 1: Deney düzeneğinin fiziksel nicelikleri.

Sembol Tanım Değer

m Topun kütlesi 0.26 kg

rb Topun yarıçapı 0.02 m

Jb Topun eylemsizlik momenti 416× 10−7 kgm2

g Yerçekimi ivmesi 9.81 m/s2

sinyaller alçak geçiren filtreler kullanılarak filtrelenmiştir.
Kontrolcü içerisinde bulunan kazanç değerleri seçilirken
plaka hareketinin top hareketine göre daha hızlı olmasını
gerektiği hesaba katılmıştır. Ayrıca deneysel çalışmalarda
alınan sonuçlara göre kontrolcü kazanç değerleri ayarlanmıştır.
Sonuç olarak, bu çalışmada sunulan sistem cevapları için
kazanç değerleri aşağıdaki gibidir:
[

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8
]T

=
[

7 0.2 62.5 0.125 5.5 0.2 62.5 0.125
]T

.

Burada k1, k2, k3, k4 x-ekseni, k5, k6, k7, k8 ise y-ekseni için
kullanılan katsayılardır. Hata katsayılarının her iki eksende
simetrik olması beklenirken k1 ve k5 katsayılarının eşit
olmamasının nedeni plaka boyutlarının x ve y eksenlerinde
aynı olmamasından kaynaklanmaktadır. Gerçekleştirilen deney
çalışmasında basamak cevabını test etmek üzere, top konumu
referansı olarak her iki eksen için genliği 0.02m, frekansı

Şekil 5: x ve y eksenleri için top hızı, y ve x eksenleri
etrafındaki plaka açısal hız değişimleri.

ise 0.0625Hz olan bir kare dalga kullanılmıştır. Şekil 4 ile,
deney çalışmasının bir bölümü için top konumu ve plaka
açılarının değişimleri sunulmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde
ihmal edilebilir bir kararlı hal hatası ile referans sinyallerin
takip edildikleri görülmektedir. Şekil 5 ve 6 ise aynı zaman
dilimi için sırası ile top hızları ve plaka açısal hızlarını, ve
uygulanan kontrol işaretlerini göstermektedir.

Şekil 6: Kontrol işaretlerinin değişimleri.
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5. Sonuçlar

Top-plaka sistemi için iç ve dış döngülerden oluşan kaskad
yapıda doğrusal olmayan bir kontrolcü tasarlanmış ve
kontrolcünün cevabı deneysel çalışmalar ile test edilerek
sunulmuştur. Gerçekleştirilen deney çalışmaları ile elde edilen
sonuçlara göre kontrolcünün cevabı kabul edilebilir bir
düzeydedir. Her iki eksen için de top konumu verilen referans
sinyale hızlıca yakınsamış ve sistem kabul edilebilir bir kararlı
hal hatası ile kararlı rejime geçmiştir.
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Özetçe

Bu çalışmamızda basit sarkaçlar yay ve sönümleyi aracı-
lığıyla paralel ve seri şekillerde bağlanarak sistemlerin eşza-
manlama davranışı ve tanımladığımız bir maliyet fonksiyonu
çerçevesinde eşzamanlanma için gereken minimum tork profili
incelenmiştir. Yay ve sönümleyici gibi pasif mekanik eleman-
ların, benzer (identical) dinamik sistemlerin (sarkaç) eşzaman-
lanma süresi ve eşzamanlanması için uygulanan minimum tork
üzerindeki etkisi matematiksel modelleme ve benzetim araçları
kullanılarak irdelenmiştir.

Abstract

In this study, we investigate the synchronization behaviour
of series and parallel spring-damper coupled simple pendulum
systems in terms of required minimum torque for synchroniza-
tion under a given cost function. Then, we investigate the effects
of passive coupling components, such as spring and damper,
on synchronization time and the minimum required torque for
synchronization of identical dynamical systems via mathemati-
cal modelling and simulations.

1. Giriş
Dinamik sistemlerin eşzamanlaması olgusu ile doğada, sosyal
hayatta, mühendislik ve fen bilimlerinde sıkça karşılaşılmakta-
dır. Saatler, şakıyan kuşlar, kalp pilleri, sinir ağları, alkış tutan
seyirciler, güvenli haberleşme ağları, uzaktan kumandalı maki-
neler, kimyasal reaksiyonlar ve paralel mimariyi haiz işlemciler
eşzamanlamaya örnek olarak verilebilir [1].

Eşzamanlama olgusu bilimsel çerçevede ilk kez Huy-
gens’in 17. yüzyılda gerçekleştirdiği çalışmalar ile gündeme
gelmiş [2] ve günümüzde çeşitli bilim alanlarında çalışılan
bir konu haline gelmiştir [3]. Robot manipülatörlerinin geliş-
tirilmesi kapsamında eş-faz ve zıt-faz eşzamanlaması ile alt-
sistemlerin eşzamanlamasında kullanılmakta [14], radyo ko-
numlandırma ve radyo haberleşme alanlarında frekans sabit-
leme için eşzamanlama yöntemleri kullanılmakta, haberleşme

çerçevesinde, verimli ve güvenli haberleşme için kaotik faz eş-
zamanlama yöntemleri kullanılmaktadır [4, 5].

Eşzamanlama olgusu evrensel olmakla birlikte genel olarak
birbirine bağlı ve salınım yapan sistemlerin ritimlerinin uyuş-
ması olarak tanımlanır. Eşzamanlama problemi, uygulama ala-
nının ihtiyaç duyduğu özellikler ve karşılaştırma fonksiyonuna
bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Her uygulamanın ken-
dine özgü karşılaştırma fonksiyonu tanımlanabilir. Uygulama
alanına bağlı olarak değişim gösterebilen eşzamanlama kavra-
mını biz bu çalışmada pasif elemanlarla bağlı salınan sarkaçla-
rın eş-faz eşzamanlaması olarak kullanmaktayız [9]. Karşılaş-
tırma fonksiyonunu ise sarkaç sistemlerinin durum değiskenle-
rinin farkı olarak tanımlamaktayız. Eşzamanlama problemi çer-
çevesinde, yerine getirilmesi talep edilen bir görevin tek bir sis-
tem ile yapılamayıp, birçok alt-sistem aracılığıyla yerine geti-
rilmesi mümkün olabilir ve alt-sistemlerin eşzamanlaması bu
noktada büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, birçok alt-sistem tek
bir sisteme oranla daha fazla esnekliğe ve kontrol edilebilirliğe
sahiptir. Çok parmaklı bir robot eli sözkonusu duruma bir ör-
nek olarak verilebilir. Çok parmaklı robotik bir el, bir parmağın
yapamayacağı kavrama ve kaldırma işlerini yapabilir. Dahası,
üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan karmaşık sökme, kaldırma,
birleştirme ve taşıma gibi işlemler çok eyleyicili tümleşik alt-
sistemler yardımıyla yapılabilmektedir [7].

Bu çalışmamızda, basit sarkaçların eş-faz eşzamanlanma-
sında yay-sönümleyici gibi pasif mekanik elemanların etki-
sini inceleyeceğiz. Bu çerçevede, öncelikle sarkaçları yay-
sönümleyici ile bağlayarak (coupled) hata dinamiklerini elde
edip benzetim yoluyla pasif eşzamanlanma sürelerini bulaca-
ğız. Daha sonra, sarkaçları bağımsız (uncoupled) hale getirece-
ğiz ve belirlediğimiz maliyet fonksiyonu (cost function) kap-
samında minimum tork girdisi kullanarak sarkaçların önceden
bulduğumuz pasif eşzamanlanma sürelerinde efendi-köle eş-
zamanlanmasını gerçekleştireceğiz. Buna ek olarak, sarkaçları
yay-sönümleyici ikilisi ile bağlayıp yukarıda belirttiğimiz şe-
kilde bir tork girdisi ile pasif eşzamanlanma sürelerinde efendi-
köle eşzamanlanmasını gerçekleştireceğiz. Son olarak, yay ve
sönümleyicinin sarkaçların eşzamanlanması için maliyet fonk-
siyonumuz ile belirlediğimiz minimum tork üzerindeki etkisini
çeşitli eşzamanlanma süreleri kapsamında irdeleyeceğiz.
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Çalışmamızın çeşitli mekanik sistem tasarımlarında uygu-
lama alanı bulacağını ve çeşitli eşzamanlama yöntemleriyle kul-
lanılabileceğini öngörmekteyiz. Ayrıca, bu çalışmamızdaki sar-
kaç sistemlerini sadece pasif elemanlar ile çeşitli şekillerde
bağlayıp model parametrelerinin eş-faz eşzamanlama üzerin-
deki analitik olarak [15, 16]’de detaylı olarak inceledik. Bil-
diri sunusu aşağıdaki şekilde sıralanabilir. İkinci bölümde lite-
ratürde yaygın olarak kullanılan eşzamanlama tanımları veril-
miştir. Üçüncü bölümde mekanik sistemlerin eşzamanlama me-
totları anlatılmıştır. Dördüncü bölümde çeşitli şekillerde bağlı
basit sarkaç sistemlerinin eşzamanlaması araştırılmış ve kulla-
nılan yöntemlere ilişkin benzetim sonuçları ilgili yerlerde veril-
miştir. Beşinci bölümde çalışmamızın sonucu sunulmuştur.

2. Eşzamanlama Çeşitleri

Eşzamanlama tanımı uygulama alanına bağlı olarak değişiklik
göstermekte ve her alan kendine uygun bir eşzamanlama tanımı
kullanmaktadır [8]. Literatürde sıklıkla kullanılan eşzamanlama
tanımları aşağıda verilmiştir.

2.1. Faz Eşzamanlaması

Faz eşzamanlaması, etkileşimde bulunan sistemlerin fazları-
nın ilintili, genliklerin ise ilintisiz olması olarak tanımlanır
[9, 10]. Faz eşzamanlaması, güvenli haberleşme kapsamında,
alıcı-verici verimliliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

2.2. Tam Eşzamanlama(Eş-faz ve Zıt-faz Eşzamanlama)

Tam eşzamanlama bağlaşık sistemlerin hem faz hem de gen-
liklerinin eşzamanlanması olarak tanımlanır ve sözkonusu sis-
temler tam uyumluluk gösterirler. Bu tür eşzamanlama robotik
sistemlerde sıklıkla kullanılmaktadır [7, 11].

2.3. Frekans Eşzamanlaması

Frekans eşzamanlaması, bağlaşık sistemlerin frekanslarının
uyum sağlaması fakat fazlarının birbirlerinden bağımsız dav-
ranması şeklinde tanımlanır. Bu çerçevede, wx ve wy bağlaşık
sistemlerin frekansları, nx ve ny ise herhangi iki tam sayı olsun.
Bu durumda, eğer

nxwx − nywy = 0, (1)

ise, bağlaşık sistemlerin frekansları eşzamanlanmıştır diyebili-
riz [8]. Frekans eşzamanlaması, haberleşme sistemlerinde yay-
gın olarak kullanılmaktadır.

2.4. Ağ Eşzamanlaması

Ağ eşzamanlaması, etkileşimde bulunan çok sayıda sistemin
uyumlulaştırılması olarak tanımlanır ve yoğun bir araştırma ko-
nusu durumundadır. Bu kapsamda, her bir bağlaşık sistemin
bir faz salınıcı olarak modellenmesi yöntemiyle sözkonusu kar-
maşık bağlaşık sistem basitleştirilerek eşzamanlanabilmektedir.
Ağ eşzamanlaması lazer tarayıcılarda, sinir ağlarında ve kimya-
sal salınıcılarda kullanılmaktadır [9, 12].

3. Eşzamanlama Yöntemleri

Önceki bölümlerde ifade edildiği üzere, çok çeşitli eşzaman-
lama uygulamaları ve bunlara eşlik eden eşzamanlama tanımla-
maları mevcuttur. Bu çalışma kapsamında, mekanik sistem uy-
gulamalarında kullanılan eşzamanlama tanımını kullandık. Me-
kanik sistemlerin eşzamanlaması çerçevesinde, üretim, montaj
ve uzaktan denetimli (tele-operated) uygulamalarda yüksek es-
neklik ve manevra kabiliyetine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayı-
sıyla, istenilen görevin yerine getirilebilmesi için bağlaşık bir-
çok denetlenebilen parçadan oluşan sistemlerin (coupled multi-
composed systems) kullanılmasında eşzamanlama olgusu önem
arzetmektedir. Bu kapsamda, literatürde çeşitli eşzamanlama
yöntemleri aşağıdaki gibi önerilmiştir.

3.1. Aktif Denetimli Eşzamanlama

Aktif denetimli eşzamanlama, sistemlerarası eşzamanlamayı
sağlamak için harici eyleyici kullanılarak tork/kuvvet aracılı-
ğıyla bir ileri/geri beslemeli denetleyici tasalanması olarak ta-
nımlanır ve ikiye ayrılır [7].

3.1.1. Efendi-Köle Eşzamanlaması

Bağlaşık ve denetlenebilen birçok parçadan oluşan sistemlerde
bir alt sistemin diğerlerinden bağımsız hareket ederek tüm sis-
temin denetimini sağladığı varsayılır. Dolayısıyla, tüm sistemin
hareketi sözkonusu bağımsız alt sistem tarafından belirlenir.

3.1.2. Ortak Eşzamanlama

Bağlaşık ve denetlenebilen birçok parçadan oluşan sistemlerde
tüm alt sistemlerin etkileşim içerisinde bulunarak uyum sağla-
dığı, eşzamanlama hedefine varmak için eşit oldukları ve ortak
bir şekilde hareket ettikleri varsayılır.

3.2. Pasif Denetimli Eşzamanlama

Eşzamanlama, sistemlerarasında pasif bağlaşım elemanları (yay
ve sönümleyici) kullanılarak elde edilir. Bu kapsamda, sisteme
harici bir eyleyici aracılığıyla tork/kuvvet uygulanılmamaktadır
[13].

4. Basit Sarkaçların Eşzamanlanması

4.1. Modelleme Varsayımları

Bu bölümde, yay ve sönümleyici kullanılarak birbirine bağlan-
mış basit sarkaçların doğrusallaştırılmış hareket ve hata denk-
lemlerini elde edeceğiz. Belirlediğimiz bir maliyet fonksiyonu
kapsamında sarkaç sistemine tork girdisi uygulayarak, bağla-
şık (coupled) ve bağımsız (uncoupled) sarkaçların eşzamanlama
davranışlarını inceleyeceğiz. Bu çalışma kapsamında, sarkaçla-
rın kütleleri m1 = m2 = m3 = m = 1kg ve uzunlukları
l1 = l2 = l3 = l = 1m olarak kabul edilmiştir. Bağlaşık sis-
temlerin denge noktası etrafında (equilibrium point) doğrusal-
laştırılmasının geçerli olması amacıyla, sarkaçların küçük açı
yaklaşımı (small angle approximation) çerçevesinde salındık-
ları varsayılmış ve yay ile sönümleyicinin sadece yatay eksende
hareket ettikleri varsayılmıştır.
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4.2. Paralel Yay-Sönümleyici Bağlı İki Basit Sarkacın Eş-
zamanlanması

m1 ve m2 kütlelerinin l1 ve l2 uzunluğundaki kütlesiz çubuk-
lara iliştirilip paralel yay ve sönümleyici aracılığıyla lo nokta-
sından bağlanarak oluşturulan bağlaşık basit sarkaç sistemi Şe-
kil 1’te gösterilmiştir. Yayın ve sönümleyicinin katsayıları sı-
rasıyla, k = 2N/m ve c = 1Ns/m’dir ve yerçekimi sabiti
g = 9.81N olarak alınmıştır. u(t) ise m1 sarkacın dönel ekle-
mine uygulanan torktur.

u(t)

Şekil 1: Paralel yay-sönümleyici bağlı iki sarkaç.

Bağlaşık sarkaç sisteminin hareket denklemlerini Lagrange
yöntemini kullanarak aşağıdaki gibi elde ettik.

θ̈1(t) + g sin θ1(t) + kl2o cos θ1(t)(sin θ1(t)− sin θ2(t)) (2)

+cl20 cos θ1(t)(cos θ1(t)θ̇1(t)− cos θ2(t)θ̇2(t)) = u(t),

θ̈2(t) + g sin θ2(t)− kl2o cos θ2(t)(sin θ1(t)− sin θ2(t)) (3)

−cl20 cos θ2(t)(cos θ1(t)θ̇1(t)− cos θ2(t)θ̇2(t)) = 0.

Burada, θ1(t) ve θ2(t) sarkaçların açıları olarak verilmiştir.
Paralel yay-sönümleyici bağlı bağlaşık sistemin pasif eşzaman-
lama davranışının detaylı analizi [15, 16]’de mevcuttur. Sözko-
nusu bağlaşık sistemin eşzamanlama hatasını e(t) = θ1(t) −
θ2(t) şeklinde tanımlayıp, (2)’den (3)’i çıkararak aşağıdaki hata
dinamikleri elde ettik

ë(t) + cl20(cos θ1(t)θ̇1(t)− cos θ2(t)θ̇2(t))(cos θ1(t)

+ cos θ2(t)) + g(sin θ1(t)− sin θ2(t)) + kl20(sin θ1(t)

− sin θ2(t))(cos θ1(t) + cos θ2(t)) = u(t). (4)

Daha sonra, (4)’u e(t) = 0 denge noktası etrafında doğru-
sallaştırarak aşağıdaki hata denklemini elde ettik

ė1(t) = e2(t), (5)

ė2(t) = −2cl20e2(t)− (g + 2kl20)e1(t) + u(t). (6)

Burada, e1(t) = e(t) ve e2(t) = ė(t) olarak tanımladık
ve bu hata dinamiklerinin tork girdisi olmadan (u(t) = 0) ka-
rarlılık analizini [15]’de Routh-Hurwitz yöntemiyle yapıp, pasif
bağlaşık olan (passive coupled) sistemin kararlı olduğunu gös-
terdik. Verilen hata dinamiklerini kullanarak sarkaç sistemini üç

ayrı şekilde inceledik. İlk olarak, sarkaçları pasif şekilde bağla-
yıp sistemin eşzamanlanmasını sağladık. İkinci olarak, tanım-
ladığımız bir maliyet fonksiyonu kapsamında sarkaç sistemine
minimum tork (bundan sonra eşzamanlama torku olarak adlan-
dıracağız) uygulayarak bağımsız sarkaçları (k = 0, c = 0,
lo = 0.75 uncoupled) eşzamamladık. Son olarak bağlaşık sar-
kaçları (k = 2, c = 1, lo = 0.75 coupled) eşzamanlama torku
uygulayarak eşzamanladık.

4.2.1. Pasif Eşzamanlama

(5) ve (6) ile verilen hata dinamiklerinin pasif bağlaşık (u(t) =
0) benzetimini yapmak amacıyla, sistemin başlangıç koşullarını
e(0) = [e1(0), e2(0)] = [11, 0] olarak seçtik ve sarkaçların
eşzamanlanmasını e(t) = [e1(t), e2(t)] < [|10−3|, |10−3|]
durumu olarak tanımladık. Şekil 2’de görüldüğü üzere pasif
bağlaşık sistemin açı hatası ve açısal hız hatası yaklaşık 10 sa-
niye sonra 10−3 değerinden daha az duruma gelmekte ve siste-
min pasif eş-faz eşzamanlanması gerçekleşmektedir.
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t (s)
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X: 10
Y: -0.0006926

X: 10
Y: -0.0006311

Şekil 2: Pasif bağlaşık sistemin hata dinamikleri.

4.2.2. Aktif Eşzamanlama

Sarkaçları verilen bir maliyet fonksiyonu çerçevesinde, mini-
mum tork kullanarak efendi-köle konfigürasyonunda eşzaman-
lamak için soldaki sarkacın (efendi) bağlı olduğu dönel ekleme
u(t) tork girdisi uyguladık. Bu kapsamda, minimum tork gir-
disini elde etmek için açık döngü eniyileme (open loop opti-
mization) yöntemini kullandık [17]. Maliyet fonksiyonumuzu
aşağıdaki gibi verelim

J(u(t), t) =

∫ tf

ti

0.5u2(t)dt. (7)

Burada, ti = 0 s ve tf = 10 s sırasıyla eniyileme başlangıç
ve son süreleridir. Eniyileme yöntemi kapsamında değişik mali-
yet fonksiyonları kullanabilmekle birlikte biz (7) fonksiyonunu
bir örnek olarak seçtik. Hamiltonian fonksiyonumuzu aşağıdaki
gibi tanımlayalım

H(e(t), u(t), t) = 0.5u2(t) + p1(t)e2(t)

+p2(t)(u(t)− (g + 2kl20)e1(t)− 2cl20e2(t)). (8)
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Burada p = [p1(t), p2(t)] Lagrange çarpanlarıdır. H fonk-
siyonunun durum ( ∂H

∂p
= ė) ve yardımcı durum denklemle-

rini ( ∂H
∂u

= 0, ∂H
∂e

= −ṗ) elde ettik. ∂H
∂u

= 0 denkle-
mini çözerek elde ettiğimiz uopt(t) = −p2(t) eşitliğini H(t)

ve hata dinamiklerindeki u(t)’nun yerine koyduk. Daha sonra,
∂H
∂e

= −ṗ diferansiyel denklemlerini çözerek elde ettiğimiz
sonuçları ∂H

∂p
= ė denklemlerinde yerine koyduk ve ortaya

çıkan denklemleri başlangıç ve son koşulları da (e1(0) =

11◦, e2(0) = 0, e1(10) = 0◦, e2(10) = 0) kullanılarak çözüp
sarkaçları ti’dan tf ’e kadar minimum tork kullanarak eşzaman-
layan uopt(t) tork girdisini elde ettik. Bulduğumuz uopt(t)’u
ve Matlab ODE45 kullanarak verilen sarkaç sisteminin bağım-
sız konfigürasyonda (k = 0 N/m, c = 0 Ns/m) doğrusallaş-
tırılmış hata dinamiklerinin benzetimini gerçekleştirdik.

4.2.3. Aktif ve Pasif Eşzamanlama

Yay ve sönümleyicinin sarkaçların eşzamanlanması üzerindeki
etkisini görmek amacıyla, bağlaşık sarkaçların (k = 2 N/m,
c = 1 Ns/m) hata dinamiklerinin benzetimini gerçekleştirdik.
Bu çerçevede, bağımsız ve bağlaşık sarkaçların 10 saniyede eş-
zamanlanması için Şekil 3’da gösterilen tork girdi profillerinin
uygulanması gerekmektedir.
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Şekil 3: Bağımsız ve bağlaşık sarkaçlara uygulanan torklar.

Bağımsız ve bağlaşık sarkaçların hata dinamiklerinin za-
mana göre grafiği Şekil 4’de verilmiştir. Sarkaçlar eşzamanlan-
dıktan sonra tork girdisi uygulanmamış, benzetimi yapılan sis-
temler doğrusallaştırılmış olduğu için hata durum denklemleri
marjinal kararlı olarak 10−3’den küçük bir genlikle salınmaya
devam etmiştir. Her iki grafikten de görüldüğü üzere yay ve sö-
nümleyici, eşzamanlama torkunu önemli bir şekilde azaltmıştır.
Paralel bağlı yay ve sönümleyicinin sarkaçların eşzamanlama
torkuna etkisini eşzamanlanma süresi çerçevesinde incelemek
amacıyla, bağımsız ve bağlaşık sarkaçların rms (root mean squ-
are) eşzamanlama torku grafiğini değişen eşzamanlanma süre-
sine göre Şekil 5’teki gibi elde ettik.

Mavi, kırmızı ve yeşil ile çizilmiş eğriler sırası ile bağımsız,
k = 2N/m, c = 1Ns/m seçilerek bağlanmış ve k = 2N/m,
c = 5Ns/m seçilerek bağlanmış sarkaçların tf sürede eşza-
manlanması için ihtiyaç duydukları rms eşzamanlama torkunun
değerlerini ifade etmektedir. Şekil 5’den de görüldüğü üzere
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Şekil 4: Bağımsız ve bağlaşık sarkaçların hata dinamikleri.
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Şekil 5: Bağımsız ve bağlaşık sarkaçların tf ’e göre grafiği.

yaklaşık tf = 0.5 saniyeden daha kısa zamanda eşzamanlama
için her üç sistem de yüksek ve benzer miktarda eşzamanlama
torkuna ihtiyaç duymaktadır. tf = 3 ve tf = 6 saniyeden
sonra ise sırasıyla kırmızı ve yeşil ile ifade edilen bağlaşık sar-
kaç sistemleri, harici bir tork girdisine ihtiyaç duymadan yay-
sönümleyici aracılığıyla eşzamanlanmaktadırlar.

4.3. Seri Yay-Sönümleyici Bağlı Üç Basit Sarkacın Eşza-
manlaması

m1,m2 vem3 kütleler l1, l2 ve l3 uzunluğunda kütlesiz çubuk-
lara bağlanmış olan üçlü basit sarkaç sistemi seri yay ve sönüm-
leyici ile lo noktasından Şekil 6’teki gibi birbirine bağlanmıştır.
Yayın ve sönümleyicinin katsayıları sırasıyla, k = 2N/m ve
c = 1Ns/m’dir. Lagrange yöntemi kullanarak elde ettiğimiz
bağlaşık sistemin hareket denklemleri aşağıdaki gibidir.

θ̈1(t)+g sin θ1(t)+kl
2
0 cos θ1(t)(sin θ1(t)−sin θ2(t)) = u(t),

(9)
θ̈2(t) + g sin θ2(t) + cl20 cos θ2(t)(cos θ2(t)θ̇2(t)−

cos θ3(t)θ̇3(t))− kl20 cos θ2(t)(sin θ1(t)− sin θ2(t)) = 0,

(10)
θ̈3(t) + g sin θ3(t)− cl20 cos θ3(t)(cos θ2(t)θ̇2(t)−

cos θ3(t)θ̇3(t)) = 0. (11)
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u(t)

Şekil 6: Paralel yay-sönümleyici bağlı üç sarkaç.

Seri yay-sönümleyici bağlı sistemin pasif eşzamanlama
davranışının detaylı analizi [15, 16]’de mevcuttur. Bağlaşık sis-
temin eşzamanlama hatalarını e1(t) = θ1(t)−θ2(t) ve e2(t) =
θ2(t)−θ3(t) şeklinde tanımladık. Daha sonra, sırasıyla (9)’den
(10)’yi ve (10)’den (11)’yi çıkarıp ortaya çıkan hata dinamikle-
rini e1(t) = 0 ve e2(t) = 0 denge noktaları etrafında doğrusal-
laştırarak aşağıdaki hata denklemlerini elde ettik.

ė11(t) = e12(t), (12)

ė12(t) = +cl20e22(t)− (g + 2kl20)e11(t) + u(t), (13)

ė21(t) = e22(t), (14)

ė22(t) = +kl20e11(t)− ge21(t)− 2cl20e22(t). (15)

Burada, e11(t) = e1(t), e12(t) = ė1(t), e21(t) = e2(t),
e22(t) = ė2(t) olarak tanımladık. Yukarıdaki hata dinamik-
lerinin kararlılık analizini, tork girdisi olmadan (u(t) = 0,
[15]’de Routh-Hurwitz yöntemiyle yapıp, sistemin kararlı ol-
duğunu gösterdik. Verilen hata dinamiklerini kullanarak sarkaç
sistemini önceki bölümdeki gibi pasif, aktif, aktif ve pasif eşza-
manlama olarak üç ayrı şekilde inceledik.
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Şekil 7: Pasif bağlaşık sistemin hata dinamikleri.

4.3.1. Pasif Eşzamanlama

Sarkaçların hata dinamiklerinin benzetimini yapmak
amacıyla pasif bağlaşık sistemin başlangıç koşulla-

rını e(0) = [e11(0), e12(0), e21(0), e22(0)] =

[10◦, 0, −12◦, 0] olarak seçtik ve sarkaçların eşza-
manlanmasını e(t) = [e11(t), e12(t), e21(t), e22(t)] <

[|10−3|, |10−3|, |10−3|, |10−3|] durumu olarak tanımladık.
Şekil 7’de pasif bağlaşık sistemin hata değişkenlerinin yaklaşık
olarak 12 saniye sonra 10−3 değerinden daha az duruma geldiği
görülmekte ve sarkaçların eşzamanlanması gerçekleşmektedir.

4.3.2. Aktif Eşzamanlama

Sarkaçları eşzamanlama torku girdisi ile eşzamanlamak için bir
önceki bölüm de kullandığımız maliyet fonksiyonu kullandık
ve Hamiltonian fonksiyonumuzu aşağıdaki gibi tanımladık

H(e(t), u(t), t) = 0.5u2(t) + p1(t)e12(t) + p2(t)(cl
2
0e22(t)

−(g+2kl20)e11(t)+u(t))+p3(t)e22(t)++p4(t)(+kl
2
0e11(t)

−ge21(t)− 2cl20e22(t)). (16)

H fonksiyonunun durum ve yardımcı durum denklemlerini
bir önceki bölümde açıklanan yöntemleri uygulayarak çözdük.
Ortaya çıkan denklemleri başlangıç ve son koşullar da kullanıla-
rak çözüp sarkaçları ti = 0’dan tf = 13’e kadar eşzamanlama
torku ile eşzamanlayan uopt(t) tork girdisini elde ettik ve sis-
temin bağımsız konfigürasyonda (k = 0 N/m, c = 0 Ns/m)
hata dinamiklerinin benzetimini gerçekleştirdik.

4.3.3. Aktif ve Pasif Eşzamanlama

Bulduğumuz uopt(t) ile üçlü sarkaç sisteminin bağlaşık (k =

2N/m, c = 1Ns/m) hata dinamiklerinin benzetimini gerçek-
leştirdik. Bu çerçevede, bağımsız ve bağlaşık sarkaçların 12 sa-
niyede eşzamanlanması için Şekil 8’da gösterilen tork girdi pro-
fillerinin uygulanması gerekmektedir.
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Şekil 8: Bağımsız ve bağlaşık sarkaçlara uygulanan torklar.

Bağımsız ve bağlaşık sarkaç sistemlerinin hata dinamikle-
rinin zamana göre grafiği ise Şekil 9’de verilmiş ve sarkaçlar
eşzamanlandıktan sonra tork girdisi uygulanmamıştır. Her iki
grafikten de görüldüğü üzere yay ve sönümleyici eşzamanlama
torkunu azaltmıştır. Seri bağlı yay ve sönümleyicinin sarkaçla-
rın eşzamanlama torkuna etkisini eşzamanlanma süresi çerçe-
vesinde incelemek amacıyla, bağımsız ve bağlaşık sarkaçların
rms (root mean square) eşzamanlama torku grafiğini değişen
eşzamanlanma süresine göre Şekil 10’daki gibi elde ettik.
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Şekil 9: Bağımsız ve bağlaşık sarkaçların hata dinamikleri.
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Şekil 10: Bağımsız ve bağlaşık sarkaçların tf ’e göre grafiği.

Şekil 10’da görüldüğü üzere tf = 0.5 saniyeden daha kısa
zamanda bir eşzamanlama için hem bağımsız hem de bağlaşık
sarkaçlar yüksek miktarda tork girdisine ihtiyaç duymaktadır.
Yaklaşık tf = 8 saniyeden daha uzun süreli eşzamanlanma du-
rumlarında ise bağlaşık sarkaç sistemi yay-sönümleyici aracı-
lığıyla harici bir tork girdisine ihtiyaç duymadan eşzamanlan-
maktadırlar.

5. Sonuç
Bu çalışmada, yay ve sönümleyici gibi pasif elemanlar kulla-
narak paralel ve seri şekillerde bağlanmış olan basit sarkaç sis-
temlerinin hareket denklemleri elde edip doğrusallaştırarak hata
dinamiklerini türettik. Tanımladığımız bir maliyet fonksiyonu
çerçevesinde minimum tork uygulayarak bağımsız(uncoupled)
ve bağlaşık (coupled) sistemlerin benzetim yoluyla eş-faz eşza-
manlamasını problemiyle ilgilendik. Elde ettiğimiz sonuçlar bu
tür pasif bağlaşımlar (coupling) sistemlerin eş-faz eşzamanlan-
ması çerçevesinde tork gereksinimini azaltacağını göstermekte-
dir.

Ayrıca, pasif bağlaşık sistemlerin eşzamanlama torkunu,
önemli bir kriter olan eşzamanlama süresi kapsamında irdele-
ledik ve eşzamanlama süresinin sistemlerin eşzamanlama tor-
kunu azalttığını gösterdik. İleriki çalışmalar çerçevesinde, yay
ve sönümleyicinin daha karmaşık bağlaşık sarkeçların eşzaman-

lanmasına etkisini çeşitli maliyet fonksiyonları kapsamında in-
celemeyi öngörmekteyiz.
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Özetçe 

Milimetre altı yanal çözünürlüğe sahip küçük açı 

deflektometrik ölçümleri, CERN gibi hızlandırıcılardaki 

görüntüleme hatlarında, savunma, havacılık ve uzay 

endüstrilerinde geniş kullanım alanına sahip hassas ayna ve 

optiklerin imalatı için son derece önemlidir. Teleskop aynaları 

gibi büyük optik yüzeylerin nanometre ya da nanometre altı 

hassasiyetindeki (atom boyutunda) düzlemsellik ölçümleri için 

bu teknikten faydalanılır. Optik aksanların yüzey engebelerini 

açısal ölçüm alarak tespit ederken, taramanın milimetre altı 

aralıklarda yapılabilmesi için hava yastıklı kızak sisteminin 

hassas pozisyon kontrolüne ihtiyacı vardır. Bu çalışmada, 

TÜBİTAK UME bünyesinde, küçük açılı deflektometrik 

ölçümlerinde kullanılabilecek hassas hava yastıklı kayıt-kızak 

sisteminin konum kontrolü PID ve bulanık mantık yöntemleri 

ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Abstract 

Small angle deflectometric measurements with submillimeter 

lateral resolution are extremely important for production of 

precise optics and mirrors used in synchrotron beamlines (such 

as CERN), defense and aerospace industry. Flatness 

measurement of the large optical surfaces (e.g. telescope 

mirrors) are achieved using this technique to meet the demands 

of nanoscale topography measurements in the nanometer or 

even in the subnanometer range. Precise positioning control of 

the guide is needed to achieve re-producible deflectometric 

measurement with submillimeter lateral resolution. In this 

study, a PID and fuzzy logic control methods have been 

successfully applied the position control of an air bearing guide 

in Tubitak UME for deflectometric measurement with small 

angle.   

 

1. Giriş 

Günümüz teknolojisinde optik parçalar önemli yere sahiptir. 

Cep telefonlarından yazıcılara, haberleşme ünitelerine, silah 

hedef mekanizmalarına, dev teleskoplara, genetik ve malzeme 

araştırmalarında atomik boyutta görüntüleme tekniklerinde 

kullanılan ekipmanlara kadar çok geniş bir alanda 

kullanılmaktadır. Optik parçalar ihtiyaç olduğunda, 

kullanılmadan önce, yansıtma gücünü artıran malzemelerle 

kaplanabilir. Kaplanmasına ihtiyaç duyulan optik parçalara 

lensler, iç ve dış bükey aynalar gibi parçalarda dahildir. Optik 

aksanların yüzey kalitesi ve düzgünlüğü incelenmesi gereken 

en önemli özelliklerinden biridir. Bunun sebebi ise yansıyan 

ışının dalga boyundan küçük yüzey hataları olan bölgeden 

yansıtılarak ışının kesintisiz yansıması ve görüntü kalitesinin 

teminidir [1]. 

     Görünen ışık için, 100-200 mm çap gibi küçük boyutlardaki 

parçaların 100 nm değerleri civarında düzgün işlenmesinde ve 

birkaç nm radyan değerinde yüzey pürüzlülükleri elde 

edilmesinde hiçbir sorun yoktur. Burada en büyük sorun, büyük 

boyutlarda düzgün yüzey elde edilmesidir. Bunun içinde, ilk 

olarak büyük boyutlarda işlenen optik yüzeylerin düzlemsellik 

ölçümü ve izlenebilirlik durumu incelenmesi gereken 

problemlerdir [2].  

     Optik yüzeylerin düzlemsellik ölçümlerinde en çok 

kullanılan yöntem, temassız ve yatay yönde çok yüksek 

çözünürlüğe sahip ve sektörde uzun yıllardır kullanılan 

interferometrik yöntemdir. Bu yöntem, küçük boyutta optik 

aksanlar için uygun iken büyük optik yüzeyler için 

kullanımında sınırlar vardır. Bunun en önemli sebebi, 

yöntemde test optik yüzeyin karşılaştırılacağı referans optik 

yüzeye ihtiyaç olmasıdır. Büyük boyutta referans optik yüzey 

ve optik aksan imalatları hem zor hem de maliyetli olduğu için, 

genelde 150 mm çapına kadar büyüklüklerde ölçümler 

interferometrik olarak yapılır. Çok özel durumlarda, 300 mm 

çapa kadar çıkılabilir; ancak, böyle olunca ölçme maliyeti çok 

fazla artmaktadır [1].  

     Kalibrasyon ölçümlerinde, 1000 mm ve daha yukarıdaki 

çaplarda ayna ve optik yüzeylerin test edilmesine ihtiyaç vardır. 

Özelikle dev teleskop aynalarında, ayna çapları büyük olup, 

düzlemsellik kontrolü gerektirmektedir. Kontrol yapılıp, 

istenilen seviyeye kadar işleme devam eder. Ancak büyük 

boyutlarda referans yüzey bulunamadığından interferometrik 

düzlemsellik ölçme yöntemleri, ileri seviye uygulamalarda 

eksik kalmaktadır. 

     Kısaca, ‘deflektometri’ olarak adlandırılan bu yeni metotta, 

açı ölçme cihazları kullanılarak optik yüzeylerin doğrusallık ve 

düzlemsellik ölçümleri yapılıp profil haritaları çıkarılmaktadır. 
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Optik yüzeylere ise bu işlem, farklı bir şekilde uygulanmıştır. 

Temassızlık gerektirdiğinden, otokolimatörden çıkan ışın 

(doğrusallık standardı olarak kullanılan ışın), Şekil 1’de 

görüldüğü gibi bir penta prizma yardımı ile yönlendirilip yüzey 

üzerinden yansıtılmıştır. Yüzey profilindeki eğim vs. gibi 

topografik sapmalar, otokolimatörde açısal sapmalara sebep 

olduğu için çok daha büyük bir hassasiyette tespit edilmiştir 

[3,4]. Açı sapmaları, SI açı birimi radyana izlenebilir olup, 

doğrusallık standardı için ışığın düz bir şekilde yayılmasından 

faydalanır. Doğrusallık profilleri birleştirilerek düzlemsellik 

değeri hesaplanır [1]. 

 

Şekil 1: Deflektometre şematik gösterimi 

Deflektometri metodunu kullanabilmek için, hava yastıklı 

kayıt-kızak mekanizmasındaki gezer tablayı ölçüm yapılmak 

istenilen noktalarda hassas olarak pozisyonlanması 

gerekmektedir. Şekil 2’de gösterildiği gibi yapılacak 

pozisyonlama ± 0.01 mm (± 10 µm) tolerans değerini 

aşmamalıdır. 

 

Şekil 2: Ölçüm noktaları toleransı 

Türkiye’de büyük çaplı optik yüzeylerin imalatının 

yapılabilmesi için, düzlemsellik veya belli formdan sapma 

ölçümlerinin de yapılması gerekmektedir. Mevcut sistem 

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü UME’de bulunmaktadır 

ve sistem bünyesinde motor, dişli kutusu ve kayış kasnak 

sistemleri bulunmaktadır. Bu tür mekanik sistemlerde var 

olan/oluşan boşluklar, mekanik kaymalar ve sürtünmeler 

nedeniyle pozisyonlama motora bağlı enkoderin ürettiği darbe 

sayısına göre yapılınca, önemli hatalar oluşmakta ve arzu edilen 

(Şekil 2’de görülen) ± 0.01 mm (± 10 µm) tolerans değerine 

ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu sorunları çözmek 

amacıyla, motor üzerinde yer alan dairesel enkoder verilerine 

ilave olarak, sistem üzerinde bulunan, çözünürlük değeri 0.001 

mm olan lineer cetvelden alınan sinyaller ile motorun 

kontrolünün yapılması planlanmıştır. Lineer cetvelden alınan 

sinyal çıkışı ile mevcut kontrol kartındaki sinyal girişi 

arasındaki uyumsuzluk sebebiyle, motor direkt olarak 

cetvelden gelen sinyaller ile sürülememiş, bunun yerine kendi 

motor enkoderinden sürülmeye devam edilmiş, geliştirilen PID 

ve bulanık kontrolcü yardımı ile, cetvelden alınan hassas veriler 

kontrol döngüsüne LabView'de yazılan bir program ile entegre 

edilmiştir. Bu tasarımla, arzu edilen ± 0.01 mm (± 10 µm) 

tolerans değerine ulaşılmıştır. Tasarımı yapılan kontrolörlerin, 

pozisyonlama performansları test edilmiştir. Pozisyonlama 

testleri yapıldıktan sonra lazer interforometre ile sistem 

kalibrasyonu ve ayarı yapılmıştır. 

2. Deneysel düzenek 

Çalışmanın gerçekleştirildiği Tübitak UME Deflektometresi 

sisteminde aşağıdaki elemanlar bulunmaktadır: 

• 220V AC / 24V DC Güç Kaynağı 

• Motor Sürücü 

• Lineer Cetvel ve Tarayıcı Kafa 

• 2 adet Sınır Anahtarı 

• 9 Pin D-Sub/25 Pin D-Sub Konnektör Çevirici Kablo 

• Masaüstü Bilgisayar 

• Elcomat 3000 Otokolimatör 

• Gezer tabla 

• DC motor 

• Dişli kutusu 

• Kayış kasnak sistemi 

• Çeşitli pnömatik ekipmanlar 

Şekil 3: Deflektometre için kullanılacak hava yastıklı kayıt-kızak sistemi ve lazer interferometre ile pozisyon kalibrasyonu  

118

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



Şekil 3’de görülen 1 m uzunluğunda ve üzerinde gezer tabla 

bulunan sistemin kontrolü yapılmıştır. Sistemde gezer tablaya 

hareketini veren kayış kasnak sistemidir. Gezer tabla hava 

yataklıdır. Hava yataklı olması sistemin hareketi esnasında yol 

üzerinde bulunan çizikler, tozlar gibi sistemi olumsuz olarak 

etkileyecek etkilerin en aza inmesini sağladığı gözlenmiştir. 

Gezer tabla güzergahı üzerinde bulunan lineer cetvel üzerinden, 

gezer tabla üzerinde bulunan tarayıcı kafanın okuduğu 

değerlerle, pozisyon kontrolü yapılmaktadır. Bu sayede sistem, 

dişli kutusundaki boşluklardan ve kayış kasnak sistemindeki 

kaymalar gibi hassas pozisyonlamayı etkileyen etkilerden 

bağımsız olarak pozisyon bilgisi elde edilmiştir. 

3. Kontrol sistemleri 

Otomatik kontrolün amacı bir sistemi istenilen kararlı durumda 

tutmaktır ve sisteme etki eden bozuculara hızlı bir şekilde yanıt 

vererek sistemi kararlı durumda tutmayı amaçlar.  

     Bu sistemde 3 çeşit kontrol mevcuttur. Birisi geri beslemeli 

kontrol uygulamalarının en basiti olan On/Off kontrol. 

Diğerleri ise günümüzün en popüler kontrolörleri olan PID ve 

Bulanık Mantık Kontrolcüleridir.  

3.1. On/Off kontrol 

En basit kontrol uygulaması On/Off kontrol uygulamasıdır. Bu 

kontrol uygulamasının çıktısı sistemin hatası üzerine kuruludur 

ve dijital olarak çalışır. Sistem istenilen konumda ise herhangi 

bir çıkış uygulanmaz iken sistemde hata var ise sisteme çıkış 

uygulanır. Çıkış ara değerler almaz. 

Deneysel düzenekte On/Off kontrol uygulandığında sistemin 

istenilen konumun ilerisinde durduğu gözlemlenmiştir. Bu 

sorun kızak mekanizmasının atalet momentinden 

kaynaklanmaktadır.  Sorunu çözmek için, sistem hedef 

konumun bir miktar gerisinde durdurularak gezer tablanın 

kendi ataleti ile hedef noktaya ulaştığı gözlemlenmiştir. 

Sistemin pozisyonlama kabiliyeti bu şekilde iyileştirilmiş olup 

On/Off Kontrolün çıkış performansı Şekil 4’te görülmektedir. 

 

Şekil 4: On/Off kontrol sistem cevabı 

3.2.  PID kontrol 

PID kontrol endüstride en fazla kullanılan kontrol türüdür. 

Yapılan araştırmalar sonucunda kullanılan ileri algoritmaların 

%95’inin PID tipi olduğu ve genelde tek giriş tek çıkışlı 

sistemlerde kullanıldığı görülmektedir [5]. PID kontrol hata 

üzerinde yapılan işlemin toplamından oluşur. Hata, hatanın 

integrali ve türevinin farklı sabitlerle çarpılıp bu çarpımların 

toplaması sonucunda elde edilen kontrol çıkışı aşağıdaki 

denklemdeki gibi elde edilir: 

𝑢 = 𝐾𝑃(𝑒 +
1

𝑇İ
∫𝑒𝑑𝑡 + 𝑇𝐷

𝑑𝑒

𝑑𝑡
) 

     Yukarıda denklemde; u, kontrolör çıkışı; KP, oransal kazanç; 

Tİ, integral sabiti; TD, türevsel kazanç sabiti; e ise hata sinyali 

olarak isimlendirilir. PID kontrol, hataya çok kısa bir süre 

içinde cevap verdiğinden dolayı sistemin hızlı bir şekilde 

kararlı bir hale gelmesini sağlar. 

     Bu sistemde kullanılan PID kontrol LabView 

kütüphanesinde yer alan “PID Lead-Lag VI” aracı ile 

yapılmıştır.  Bu aracın görünümü Şekil 5’te görülmektedir. Bu 

araç gösterimindeki input, pozisyon hatasını; tuning 

parameters, PID kazanç değerleri girişini; output range, çıkış 

değer aralığını; dt, örnekleme zamanını; reinitialize, reset 

işlemini; output, kontrol sinyalini; dt out(s), kontrol sinyalinin 

örnekleme zamanını temsil etmektedir. 

 

Şekil 5: LabView PID aracı 

     Tuning parametreleri değiştirilerek sistem optimum çalışır 

hale getirildi. PID Kontrolörün çıkışı Şekil 6’te görülmektedir. 

 

Şekil 6: PID Kontrol sistem cevabı 

3.3. Bulanık mantık kontrol 

Bulanık mantık, insan davranışlarına benzer bir şekilde 

mantıksal uygulamalarla, bilgisayarlara yardım eden bir 

bilgisayar mantık devrimidir [6]. Bulanık mantığın endüstride 

kullanımı verimliliği arttırır, daha uygun üretim sağlar, zamanın 

çok önemli olduğu günümüzde zamandan tasarruf ve ekonomik 

açıdan fayda getirir. Bulanık küme kuramı, belirsizliğin bir tür 

biçimlenişidir. Diğer bir ifadeyle, bulanık kümedeki her bir 

eleman, iki değerli klasik küme kuramlarında olduğu gibi ‘üye’ 

ya da ‘üye değil’ olarak değil, bir dereceye kadar üye olarak 

görülür. Bir aralıkta bulunabilecek öğelerin hepsinin, 1’e eşit 

üyelik derecesine sahip olması yerine, 0 ile 1 arasında değişik 

119

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



değerlere sahip olması düşünülür ve μA(x), x elemanının ‘A’ 

kümesine ait olma derecesi (0 ila 1 arasında bir değer) şeklinde 

gösterilir. Böyle bir gösterimle birçok elemandan oluşmuş bir 

kümede, her eleman için o kümeye ait olma derecesi belirlenir. 

Bulanık kontrol, kontrol edilmesi gereken sürecin durum bilgisi 

ile kontrol işlemi arasındaki bulanık işlem algoritmasına 

dayanır. Şekil 7’de genel bir kapalı döngü bulanık kontrol 

sisteminin yapısı görülmektedir.  

 

Şekil 7:Kapalı döngü bulanık denetleyici kontrol sistemi 

     Şekil 8’de görüldüğü gibi bulanık kontrolör bulanıklaştırıcı, 

bulanık çıkarım ve durulaştırma birimlerinden oluşmaktadır. 

Sistemde kontrolör girişindeki hata sinyali bulanıklaştırma 

biriminde bir ölçek değişikliğine uğrayarak 

bulanıklaştırılmaktadır. Çıkarım birimine gelen bilgiler, kural 

işleme biriminde depolanmış, bilgi tabanına (veri + kural 

tabanı) dayalı kural ağırlık tablosu şeklinde gösterilerek elde 

edilen bilgiler birleştirilir. Son adımda problemin yapısına 

uygun mantıksal karar önermeleri kullanılarak elde edilen 

sonuçlar durulaştırıcı birimine gönderilir. Durulaştırma 

biriminde bilgilerin her biri gerçek sayılara dönüştürülür ve 

sisteme verilir. Durulaştırma işleminde yükseklik yöntemi, 

ağırlık merkezi yöntemi ve ağırlıklı ortalama yöntemi en çok 

kullanılan yöntemlerdir [7]. 

     Hatanın pozitif ve negatif değerlerinde çıkış hızının 

büyüklüğü aynı, fakat yönü farklıdır. Bundan dolayı bulanık 

kontrolcü ile yazılan programda hatanın mutlak değerine göre 

üyelik fonksiyonu oluşturulup üyelik fonksiyonlarının sayısının 

azalması sağlanmıştır. Hatanın mutlak değeri alınmadan önce 

hatanın işareti hafızada tutularak bulanık kontrolcünün 

çıkışında hatanın işaretine göre motor sürücüye pozitif/negatif 

hız değeri gönderilmiştir.  

     Oluşturulan giriş üyelik fonksiyonları Şekil 8’de 

görülmektedir. Yamuk fonksiyon kullanılmasının sebebi motor 

sürücüye seri porttan sürekli değer göndermek istenmemesidir. 

Bu nedenle oluşan hız değerlerinin, hatanın belirli aralıklarında 

değişmesi sağlanmıştır. 

     Çıkış üyelik fonksiyonları ise Şekil 9’da görülmektedir. Tek 

ton (singletone) fonksiyon seçilmesinin sebebi hız değişiminin 

daha yumuşak olmasının istenmesidir. Bulanık mantık 

kontrolörünün çıkışı Şekil 10’da görülmektedir. 

 

Şekil 10: Bulanık mantık kontrol sistem cevabı 

4. Deneysel sonuçlar ve yorumlar 

Bu kısımda, sisteme entegre edilen her bir kontrolörün 

performansı Tablo 1’de hesaplanan değerlere göre 

incelenecektir. Bu sistemde öncelikli olarak doğru 

pozisyonlama önemli olduğu için tasarlanan kontrolörlerin 

hepsi kullanılabilir. Fakat sistemin performansı oturma zamanı 

açısından göz önüne alındığında PID kontrolün performansı 

Şekil 9:Çıkış üyelik fonksiyonları 

Şekil 8: Giriş üyelik fonksiyonları 
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gayet iyi düzeydedir. Bunun yanı sıra PID kontrolde aşımın 

daha az olduğu da gözlenmektedir. PID kontrolden sonra 

sistemde en iyi performansı Bulanık Mantık Kontrolcüsü 

göstermiştir. Performans değerlendirmesinde sistemin 1 m 

boyunca, 1 mm ila 10 mm arasında değişen, sabit adım 

aralıklarında ölçüm alacağı göz önüne alındığında bu sistemde 

en iyi performansı PID kontrolör göstermektedir. 

Tablo 1: Sistem performansı 

 On/Off PID Bulanık 

En Büyük Aşım (%) 40 1,6 6,25 

Yükselme Zamanı 

(ms) 

1600 2300 1200 

Yerleşme Zamanı 

(ms) 

38500 2800 3500 

Kalıcı Durum Hatası 0 0 0 

 

     Ayrıca sisteminin PID ve Bulanık kontrolü ile yapılan 

pozisyonlama kabiliyetinin testi sırasında, sisteme birincil 

seviye ölçüm cihazı olan lazer interferometre bağlanmış ve 

lineer cetvelin hataları da tespit edilmiştir. Lineer cetvelin 

hatalarını düzeltmek için geri bildirim olarak kullanılan konum 

bilgisi sabit bir düzeltme katsayısı ile çarpılarak hata 

azaltılmıştır. Şekil 11’de PID ve bulanık mantık ile lineer 

cetvelden gelen darbeler kullanılarak, lineer cetvel okumalarına 

göre elde edilen pozisyon hataları gösterilmektedir. Her iki 

kontrol içinde tolerans değeri 0.002 mm (2 mikron veya 2 

darbe) olarak ayarlanmıştır. Burada PID ve Bulanık Mantık 

sonuçları bir birine yakın çıkmıştır (pozisyonlama hataların 

standart sapması 0.002mm).  

 

 

Şekil 11: Lineer cetvele göre PID ve bulanık kontrol ile 

yapılan pozisyonlamalar (0.002 toleransa ayarlı) 

 

 

Şekil 12’de aynı zamanda sisteme bağlı olan lazerden alınan 

sonuçlar ile lineer cetvel sonuçları arasındaki farklar, yani 

lineer cetvelin hataları görülmektedir. Pozisyonlama sırasında, 

lazer ile lineer cetvel uyumlu hareket ettiğinden 

tekrarlanabilirlik değerleri daha iyi çıkmıştır (hataların standart 

sapması 0.0005mm). Sistemin hatalarının giderilmesi için 

hesaplanan bir değerle lineer cetvelden okunan değer 

çarpılmıştır. Lineer cetveldeki hatanın düzeltilmiş hali Şekil 

13’te görülmektedir. 

 

 

Şekil 12: PID ve bulanık kontrol kullanılarak lazer ile lineer 

cetvelin pozisyon hatalarının tespiti 

 

Şekil 13: Lazer testi sonrası tespit edilen düzeltme faktörü 

yazılıma girilerek alınan 3. ölçümün daha önceki düzeltmemiş 

veriler ile karşılaştırılması  

 

5. Sonuçlar 
 

Bu çalışmada hava yataklı gezer tablanın hassas 

pozisyonlaması LabView üzerinde PID kontrol ile gerçek 
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zamanlı olarak gerçekleştirilmiş ve sisteme farklı 

kontrolörlerde entegre edilmiştir.  

     LabView ortamında oluşturulan bir program ile farklı 

cihazlar kullanılarak kompleks bir sistem tasarlanmıştır. 

Sistemde yer alan motor sürücünün PI parametrelerinin 

ayarlandıktan sonra motorun hız ayarını LabView ortamında 

oluşturulan kontrolcülerin çıkışları belirlemiştir.   

     On/Off, PID ve Bulanık Mantık Kontrolcülerinin 

karşılaştırma imkânı bulunan bu sistemde PID kontrolcüsünün 

diğer kontrolcülere karşı üstünlüğü gözlemlenmiştir.  

     Bu çalışmanın devamında sisteme bir gezer tabla daha 

eklenerek optik yüzey veya penta prizmanın ikinci bir eksen 

boyunca hareket etmesi planlanmaktadır. Sistem tamamen 

bittiğinde optik yüzeyin tamamı otomatik olarak 

taranabilecektir. 

 

 

6. Teşekkür 

Bu çalışma TÜBİTAK-UME Boyutsal Laboratuvarlarından 

Açı Ölçümleri Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

esnasında; LabView’de yaşanılan sorunların çözümünde 

yardımcı olan Muharrem Aşar’a, sistem eksiklerinin ve 

sorunlarının giderilmesinde her zaman yardımcı olan Murat 

Aksulu’ya ve Boyutsal Laboratuvarı çalışanlarına 

teşekkürlerimizi sunarız. 
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{aleblebici}@ogu.edu.tr

2Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
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Özetçe
Bu çalışmada, hızlı yolcu treni için yarı-aktif süspansi-

yon sistemi tasarımı amaçlanmıştır. TGV hızlı yolcu treni pa-
rametreleri ve konfigürasyonu kullanılarak, vagon 6-serbestlik-
dereceli (6DOF) yarım araç olarak modellenmiştir.Bozucu yol
girdisi olarak Türkiye Konya-Polatlı hızlı tren hattının bir bölü-
münden alınan nivelman yol ölçümleri kullanılmıştır. Sürüş gü-
venliğini bozmadanyolcu konforunu iyileştirebilecek yarı-aktif
kontrol sistemleri araştırılmış ve skyhook, groundhook ve hib-
rit ikili kontrol yaklaşımları kesikli-zaman düzleminde detaylı
bir şekilde incelenmiştir. MATLAB kullanılarak yapılan benze-
timlerde, pasif ve yarı-aktif kontrollü araç yanıtlarının zaman
düzlemindeki değişimi incelenmiştir. Ayrıca, pasif ve yarı-aktif
kontrollü araç çıktılarının kök-ortalama-değerleri (rms) karşı-
laştırılarak kontrolcü performansları tartışılmıştır.

Abstract
In this study, it is intended to design a semi-active suspen-

sion system for a typical high speed passenger railway vehicle.
The coach is modelled as 6-degree-of-freedom (6DOF) by using
TGV high speed train parameters and configuration. As a dist-
rubance input to the railway vehicle, the profile measurements
of Konya-Polatlı high speed rail track in Turkey are used. The
semi-active control systems are discussed which improve the
ride comfort without any degredation in safety and skyhook,
groundhook, hybrid ON/OFF control methods are applied to the
vehicle. The discrete time system is obtained from continous
time system for designing the ON/OFF controllers. The passive
and controlled system responses are explained by using MAT-
LAB in time domain. Then, the root-mean-square (rms) values
ara analyzed in detail to determine the controller performances.

1. Giriş
Teknolojinin gelişmesi ve taşıtlara uyarlanması ulaştırmada re-
kabetin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ulaştırma ala-
nında yüksek hızlarda daha güvenli ve konforlu yolculuğu daha

ucuza sağlayabilen araçların kullanılması zorunluluk haline gel-
mektedir. Demiryolu araçları diğer ulaşım araçlarına göre yük-
sek yolcu ve yük kapasitesinde çevre dostu taşımacılık sağlaya-
bilmesi ile büyük avantaja sahiptir [1].

Araçlarda daha yüksek hızların araç gövdesindeki düşey iv-
meleri ve yola iletilen dinamik kuvvetleri artırdığı bilinmektedir
[2]. İnsan bedeninin hassas olduğu düşük frekans aralığında iv-
melerin artması yolcu konforunu kötü etkilemektedir. Dinamik
kuvvetlerin artması ise sürüş güvenliği açısından problem oluş-
turmaktadır [2]. Araçlarda konforu iyileştirmek için süspansi-
yon sistemleri kullanılmaktadır. Bir hızlı yolcu treninin genel
yapısında, yay ve sönümleyicinin paralel bağlanması ile oluş-
turulan süspansiyon sistemleri bulunmaktadır. Bojiler ve araç
gövdesi arasında yer alan süspansiyon sistemleri sekonder, bo-
jiler ile tekerlek setleri arasına bağlanan süspansiyon sistemleri
ise primer olarak adlandırılmaktadır. Demiryolu araçlarında se-
konder süspansiyonlar doğrudan konfor ile ilgili iken, yol tu-
tuşu ve sürüş güvenliği primer süspansiyonların görevidir [3].
Sekonder ve primer süspansiyon sistemleri değerleri sabitlen-
miş devre elemanları kullanılan pasif sistemlerdir. Pasif süs-
pansiyon sistemlerinin performansını iyileştirebilmek için ise
yarı-aktif veya aktif süspansiyon sistemlerinin tasarımları üze-
rine yoğun çalışmalar yapılmaktadır [4]. Demiryolu araçlarında
yarı-aktif sistemler pratikte kullanılırken, aktif sistemler daha
iyi sonuçlar vermesine rağmen yüksek maliyetleri kullanımla-
rını sınırlandırmaktadır [5].

Yarı-aktif süspansiyon sistemleri performans açısından pa-
sif sistemler ile aktif sistemler arasında bulunmaktadır. Aktif
sistemlere göre daha az maliyetli ve düşük güç ihtiyacı olan
yarı-aktif sistemlerde pasif sistemlerden farklı olarak kontrol
ünitesine gelen sinyaller doğrultusunda dinamik davranışını de-
ğiştiren eyleyiciler kullanılmaktadır [6], [4]. Bu özellikleri taşı-
yan ve araç kütlesinin bir sönümleyici ile gökyüzünde bir nok-
taya bağlandığı yaklaşımını gerçekleyen skyhook sönümleyici-
ler bu alanda geniş yer bulmaktadır. Skyhook sönümleyiciler be-
lirlenen koşullara göre sisteme iki farklı sönüm değeri sağladı-
ğından ikili kontrol mantığında çalışmaktadır. Skyhook sönüm-
leyici kullanılarak elde edilen yarı-aktif kontrolcüler ile yolcu
konforunu yaklaşık olarak %15 oranında iyileştirebilmek müm-
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kündür [7]. Ancak bu sistemler yolcu konforu ile arasında zıt
ilişki olduğu bilinen süspansiyon sapması üzerinde negatif etki
göstermektedir [8]. Bu nedenle günümüzde konfor üzerinde et-
kili olan skyhook sönümleyiciler ile sürüş güvenliğini sağlaya-
bilen groundhook sönümleyicilerin bir arada kullanıldığı hib-
rit yarı-aktif kontrolcülerin tasarımları geniş bir çalışma alanı
oluşturmaktadır. Bu motivasyonla, bu çalışmada hızlı bir yolcu
treninin yarım araç modeli üzerinde skyhook, groundhook ve
hibrit çalışan sönümleyiciler gerçek yol verilerinin bozucu girdi
olarak kullanıldığı hızlı yolcu treni için tasarlanmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır.

Çalışma şu şekilde tasarlanmıştır: Bölüm 2’de demiryolu
aracının matematiksel modellemesi ve elde edilen sürekli za-
man modelin kesikli zaman bölgesinde karşılığının hesaplan-
ması detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Konya-Polatlı hızlı tren
hattı yol ölçümlerine aracın yanıtları incelenmiş ve Bölüm 3’de
sırasıyla skyhook, groundhook ikili kontrol metodları uygulan-
mıştır. Bölüm 4’te hibrit kontrolcü tasarımı gerçeklenmiş ve so-
nuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışma Sonuçlar bölümü ile bitiril-
miştir.

2. Modelleme
Şekil 1 hızlı yolcu treni için altı serbestlik dereceli (6DOF)
yarım araç modelini göstermektedir. Matematiksel modelleme
önceki çalışmada detaylı olarak yapılmış olup burada yer kı-
sıtı nedeniyle tekrar edilmeyecektir [2]. Araç parametresi ola-
rak TGV yüksek hızlı tren parametreleri kullanılmıştır [9]. Bu
çalışmada yol pürüzlülük girdisi olarak hızlı demiryolu hattın-
dan alınan ölçüm verileri kullanılacaktır. Ölçümler yol-kayıt-
aracı (TRC) kullanılarak boji ortasına yerleştirilen iki adet optik
algılayıcının mesafe ölçümü ile elde edilmektedir. Dolayısı ile
modelleme yapılırken Şekil 1’de bulunan tekerlek-ray arasın-
daki elastik etkileşim kH göz ardı edilecek ve tekerleklerin yer
değiştirmeleri araç girdisi olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla
x durum vektörü, ẇ = [żwij ]

T girdi vektörü, us = [u1, u2]
T

kontrol girdisi ve z = [z̈c, θ̈c, s1, s2]
T kontrol edilmek istenen

çıktı vektörü için durum-uzay denklemleri Denklem (1) buluna-
caktır.

ẋ = Ax+B1sẇ +B2us

z = C2x+D22us

(1)

Yol bozukluklarından alınan ölçümler girdi vektörü olarak kul-
lanılacağından durum-uzay denklemleri ẇ girdisi yerine w gir-
disi şeklinde güncellenmelidir. Bunun için yeni durum vektörü
x̃ := x − B1sw olarak tanımlandığında durum uzay denklem-
leri aşağıdaki gibi elde edilir.

˙̃x = Ax̃+B1w +B2sus

z = C2x̃+D21w +D22us

(2)

Burada B1 = AB1s ve D21 = C2B1s olarak hesaplanabi-
lir. Bu çalışmada yarı-aktif kontrolcü tasarımı olarak ikili kont-
rol yaklaşımı kullanılacağından sistemin kesikli-zaman karşı-
lığı bulunmalıdır. Şekil 2 sürekli zaman sistemin sıfırıncı dere-
ceden tutma (zero-order-hold) yöntemi kullanılarak elde edilen
kesikli-zaman düzlemindeki karşılığını göstermektedir [10].

Buna göre sistemin kesikli zaman durum uzay denklemleri
Denklem (3) ile ifade edilebilir.

x̃[k + 1] = Adx̃[k] +Bd
1w[k] +Bd

2us[k]

z[k] = Cd
2 x̃[k] +Dd

21w[k] +Dd
22us[k]

(3)

2.1. Konya-Polatlı Hızlı Tren Hat Modeli

Bu çalışmada demiryolu yarım araç modeli üzerindeki düşey
titreşimler analiz edilecek yarı-aktif kontrolcü tasarımları ger-
çekleştirilecektir. Araç gövdesindeki titreşimlerin ana kaynağı
yoldan gelen gürültülerdir. Ray, travers, balast ve alt katmanlar-
daki çökmeler, aşınmalar ya da imalat sırasındaki hatalar yolda
belirsizlikler oluşmasına sebep olmaktadır. Ölçüm ve test araç-
ları ile demiryollarında belirli aralıklarla yol-gürültü ölçümleri
yapılarak bu bozuklukların yerleri tespit edilmektedir. Ölçümler
EN-13148 standartlarına göre yapılmakta olup yol ekartmanı,
nivelman, raylar arası seviye farkı, aliyman ve burulma ölçüm-
leri için üç farklı dalga boyu aralığı kullanılmaktadır [11], [12].

• D1: 3m < λ ≤ 25m

• D2: 25m < λ ≤ 70m

• D3: 70m < λ ≤ 150m *

Türkiye’de yol ölçümleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryolları Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi (DA-
TEM) tarafından Piri Reis ölçüm ve test aracı kullanılarak belli
zaman aralıklarında tekrarlanmaktadır. Bu çalışmada Konya-
Polatlı hızlı tren hattından 75+500 - 78+000 km’leri arasın-
dan toplanan nivelman ölçümleri kullanılmıştır. Nivelman kı-
saca rayların ortalama dikey konumdan (referans çizgisinden)
sapması olarak tanımlanabilmektedir [11]. Ölçümlerde kullanı-
lan dalga boyu ve frekans arasındaki ilişki f = v/λ eşitliği ile
tanımlanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan TGV aracı için araç
gövdesinin rijit modları 0.8− 1.2 Hz aralığında hesaplanmıştır.
Bu nedenle Şekil 3 ile de gösterilen D2 dalga boyu verileri girdi
vektörü w olarak ele alınmıştır.

3. Yarı-Aktif Kontrol
Yarı aktif süspansiyon sistemleri pasif ve aktif sistemler ara-
sında yer almaktadır. Uygulamada pasif süspansiyon sistemle-
rinden farklı olarak ayarlanabilir sönümleyici ve yaylar kullanı-
larak elde edilen yarı-aktif süspansiyon sistemleri aktif sistem-
lere göre daha az maliyetli ve uygulanabilirliği yüksektir. Ay-
rıca gerçek zamanlı çalışan bu sistemler süspansiyon sistemini
kararsız hale getirmeyerek avantaj sağlamaktadır [7], [13].

3.1. Skyhook Sönümleyici Tasarımı

Skyhook sönümleyiciler bir diğer adıyla mutlak sönümleyici-
ler taşıtlarda en yaygın kullanılan yarı-aktif kontrolcülerdir [8].
Skyhook ikili kontrol yöntemi asılı kütlenin (araç gövdesi) gök-
yüzünde herhangi bir noktaya bir sönümleyici ile bağlı oldu-
ğunun varsayılması ile oluşturulur (Şekil 1). Pratikte bu durum
fiziksel olarak mümkün olmadığı için aşağıdaki kuralı sağlayan
akıllı sönümleyiciler kullanılarak ikili kontrol uygulanmaktadır.

*Genellikle bu aralık sadece 250 km/sa’den büyük hızlar için kul-
lanılır.
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Şekil 2: Araç dinamiğinin sürekli ve kesikli zaman durum uzay
denklemlerinin blok diyagramları

ui =

{
Cskyi żi, żi(żi − żti) > 0,

0, else
i = 1, 2. (4)

Denklem (4)’e göre araç gövdesi kütlesi ve boji kütlesi bir-
birinden ayrılırken ve birbirlerine yaklaşırken sistemin dengede
tutulması için araç gövdesi kütlesine yüksek sönüm oranı uy-
gulanmalıdır [6]. Diğer durumlarda ise düşük sönüm oranı uy-
gulanarak sistemin dengede kalması sağlanmaktadır. Pasif sö-
nümleyicinin değerinin artırılması ile de yüksek sönümler elde
edilebilmektedir. Fakat yüksek rölatif sönüm değerlerinin araç
gövdesi düşey ivmesini artırıcı yönde etkisi olduğu ve bu ne-

Şekil 3: Konya - Polatlı yüksek hızlı tren hat ölçümleri

denle yolcu konforunu bozduğu gözlemlenmiştir [2]. Şekiller
4-5 bu durumu açıklamaktadır.

Bu çalışmada TGV hızlı yolcu treninin Konya-Polatlı hızlı
tren hat kesiminde 180 km/sa sabit hız ile hareket ettiği varsa-
yılmıştır. Buna göre, Şekil 6 araç gövdesinin düşey ivme kök-
ortalama-değerine (RMS) skyhook sönümleyici parametresinin
etkisisini göstermektedir. RMS değerleri hesaplanırken Denk-
lem (5) kullanılmıştır [14]. Denklemde L, z çıktı vektörününü
j elemanı zj’nin kesikli zaman düzlemindeki uzunluğudur.

RMS(zj) =
1

L

L+1∑
n=1

zj [n]z
∗
j [n], j = 1, ..., 4. (5)

Bu çalışmada skyhook sönümleyiciler csky1 ve csky2 araç
modlarının birbirinden ayrılabilmesi için eşit seçilmiştir. 0 ≤
csky ≤ 100 kNs/m aralığında kontrolcü performansı değerlen-
dirilmiş olup araç gövdesi düşey ivmesi en iyi performansına
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Şekil 4: Pasif sönümleyicinin araç gövdesi düşey ivmesine et-
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Şekil 5: Pasif sönümleyicinin araç gövdesi düşey ivmesi ve se-
konder süspansiyon sapmasına etkisi

skyhook sönümleyicilerin 61 kNs/m seçilmesiyle ulaşılmıştır.
Bu değer sönüm oranı olarak ζ = 0.81’e karşılık gelmektedir.
Şekiller 7 ve 8 zaman düzleminde pasif ve yarı aktif araç yanıt-
larını göstermektedir.

Tablo 1 yarı-aktif kontrolcülerin pasif sistem çıktıları rms
değerleri üzerindeki performanslarını listelemektedir. Perfor-
manslar hesaplanırken Denklemler (5)-(6) kullanılmıştır. Tasar-
lanan ideal skyhook sönümleyici ile teorik olarak yolcu konfo-
runda önemli iyileştirmeler sağlanabileceği gözlemlenmiştir.

I = 100×
RMS(zpasifj )−RMS(zyari−aktif

j )

RMS(zpasifj )
, j = 1, ..., 4.

(6)

3.2. Groundhook Sönümleyici Tasarımı

Asılı gövde söz konusu olduğunda skyhook kontrol tasarımı ger-
çekleştirilebilmektedir. Demiryolu araçlarında hem tekerlekleri
sürüş esnasında yönlendirdiği hem de yoldan gelen gürültüleri
araca filtreleyerek ilettikleri için bojiler oldukça önemli eleman-
lardır. Boji kütlesinde yoldan gelen titreşimleri daha araca ilet-
meden azaltabilmek yolcu konforunu iyileştirecek diğer bir uy-

c
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Şekil 6: Skyhook sönümleyicinin araç gövdesi düşey ivmeine
etkisi
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Şekil 7: Araç gövdesi düşey ivmesi skyhook kontrol sonuçları

gulama olabilmektedir. Bu nedenle Groundhook ikili kontrol
yöntemi boji kütlesine uygulanabilir (Şekil 1). Groundhook sö-
nümleyiciler ile boji kütlesinin yeryüzünde herhangi bir nok-
taya bağlandığı varsayılır. Fiziksel olarak uygulanamayan bu
durumu taklit edebilecek akıllı sönümleyiciler kullanılarak ideal
Groundhook kontrol algoritmaları tasarlanmaktadır [15]

ui =

{
Cgndi żti, −żti(żi − żti) > 0,

0, else
i = 1, 2. (7)

Denklem (7) ile özetlenen groundhook kontrol çalışma
prensibine göre süspansiyon kütleleri birbirlerinden uzaklaş-
tıkça veya yaklaştıkça düşük sönüm oranı boji kütlesine uygu-
lanarak sistem dengede tutulmaya sağlanacaktır [6], [13].

Şekiller 9 ve 10 pasif ve groundhook ile kontrol edilen araç
yanıtlarını göstermektedir. Yolcu konforunu sağlayan ground-
hook sönümleyici kullanıldığında süspansiyon sapmasında pa-
sif sistemden daha kötü sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 1’de da
gösterildiği üzere yaklaşık olarak % 17 bozulma meydana gel-
miştir. Yol tutuşundaki performansı artırarak yolcu konforunu
sağlayabilmek için skyhook ve groundhook kontrolcülerinin bir
araya gelerek oluşturduğu hibrit kontrol tasarımı gerçekleştiri-
lecektir.

126

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



Zaman (s)
0 1 2 3 4 5

-2

-1

0

1

2

3
Pasif
Skyhook

Şekil 8: Araç gövdesi sekonder süspansiyon sapması skyhook
kontrol sonuçları
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Şekil 9: Araç gövdesi düşey ivmesi groundhook kontrol sonuç-
ları

4. Hibrit Kontrol
Yarı-aktif kontrolcü olarak skyhook ve groundhook kontrolcü-
lerin avantajlarını kullanan hibrit kontrolcüler kullanılabilmek-
tedir [16], [15]. Buna göre:

ui =


Csky żi żi(żi − żti) > 0,

0 żi(żi − żti) ≤ 0,

Cgndżti −żti(żi − żti) > 0,

0 −żti(żi − żti) ≤ 0.

(8)

Kontrol kuvvetleri ui Denklem (8) ile gösterilmektedir.

ui = Gi [ρiżi + (1− ρi)żti] , i = 1, 2. (9)

BuradaGi sabit bir katsayı, ρi ise skyhook ve groundhook kont-
rol arasındaki orandır. Öyle ki ρi = 1 skyhook kontrole, ρi = 0

ise groundhook kontrole denk gelmektedir [15]. Bu çalışmada
G1 = G2 = 61× 103, ρ1 = ρ2 = 0.75 olarak ele alınmıştır.

Uygulamada kendine geniş yer bulan skyhook / groundhook
/ hibrit yarı-aktif süspansiyon sistemlerinde mutlak hızların öl-
çülmesi gerekmektedir. Hızın doğrudan ölçülebilmesi mümkün
olmadığından, ivme ölçerler kullanılarak yapılan ölçümlerin in-
tegrali alınarak hız değerleri elde edilmektedir [8]. Hız değer-
lerinin kesin olarak hesaplandığı varsayıldığında ise, Şekiller
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Şekil 10: Araç gövdesi sekonder süspansiyon spması ground-
hook kontrol sonuçları

Tablo 1: Araç çıktıları kök-ortalama-değerleri üzerindeki % per-
formansları

Araç çıktıları Skyhook Groundhook Hibrit
z̈c 20.25 21 34.07

θ̈c 13.48 26 29.7

s1 33.2 −17 20.7

s2 32.6 −17.6 20.11

11 - 13 ve Tablo 1 ile gösterilen sonuçlar hibrit kontrolcünün
araç çıktıları üzerindeki performanslarının aktif sekonder süs-
pansiyon sonuçlarına yaklaşabilmesinin mümkün olduğunu gö-
rülmüştür.
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Şekil 11: Araç gövdesi düşey ivmesi hibrit kontrol sonuçları

5. Sonuçlar
Bu çalışmada hızlı bir yolcu treni için yarı-aktif süspansiyon
sistemi tasarımı incelenmiştir. Skyhook kontrol, groundhook
kontrol ve hibrit algoritmaları olmak üzere üç yaklaşım yarım-
araç modeli için gerçeklenmiştir. Demiryolu araçlarında ana
titreşim kaynağı olan yol bozuklukları bu çalışmada Konya-
Polatlı yüksek hızlı tren hattından alınan ölçümler olarak ele
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Şekil 12: Araç gövdesi kafa vurma ivmesi hibrit kontrol sonuç-
ları
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Şekil 13: Araç gövdesi sekonder süspansiyon sapması hibrit
kontrol sonuçları

alınmıştır. MATLAB kullanılarak yapılan simülasyon sonuçla-
rına göre kullanılacak ayarlanabilir sönümleyicinin hibrit ça-
lışma mantığına göre seçilmesi en iyi sonuçları vermektedir.
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Özetçe 

Soğutucu cihazlarda oluşan istenmeyen buzlanma, cihazın 

soğutma performansı ve verimli çalışması açısından oldukça 

önemlidir. Dondurucuda biriken buz kütlesi, cihazın en soğuk 

bölgesi olan evaporatör ile hava akımının temasını keser ve ısı 

transferini azaltarak enerji verimliliğini olumsuz etkiler. 

Evaporator bölgesinin buz ile kaplanmasını engellemek için,  

belirli bir algoritmaya göre çalışan bir ısıtıcı devreye girerek 

evaporator bölgesini ısıtır ve buzları eritir. Defrost olarak 

adlandırılan bu algoritmada, ısıtıcının aktif hale gelmesi zaman, 

sıcaklık ve cihaz kullanım parametrelerine bağlıdır. Defrost 

fonksiyonunun aktifleşme zamanı ve aktif kalma süresi tahmini 

olarak hesaplanıp, buzlanma olup olmadığını kesin olarak tespit 

edememektedir.  Bu bildiride, levhalar arasında oluşan saçak 

etkisi ile buzlanmayı algılayabilecek bir eş düzlemli kapasitif 

algılayıcı tasarımı ele alınmıştır. Yapılan testlerde, saçak etkisi 

alanında hava yerine dielektrik sabiti havanın üç katı olan buz 

olduğunda kapasite değeri artışı ile buzlanmanın algılandığı 

kanıtlanmıştır. Testler esnasında gözlemlenen istenmeyen 

durumların, yanlış buz algılanmasına neden olmaması için bir 

algoritma önerilmiştir. 

Abstract 

Unwanted icing on the cooling appliances is crucial problem in 

view of cooling performance and energy efficiency. The ice 

mass that accumulates in the freezer cuts up the airflow contact 

with the evaporator, which is the coldest region of the device, 

and negatively affects energy efficiency by reducing heat 

transfer. To prevent the evaporator zone from being covered 

with ice, a heater operates according to a certain algorithm to 

heat the evaporator zone and melts the ice. In this algorithm 

called Defrost, activation of the heater depends on time, 

temperature and appliance usage parameters. The activation 

time and duration of activation of the defrost function are 

determined by estimation and cannot identify the presence of 

icing accurately. This paper discusses the design of a coplanar 

capacitive sensor based on fringe effect between plates to detect 

icing. The conducted tests proved that the icing can correctly be 

detected by sensing the increase in capacitance while ice resides 

in the fringe effect region having a dielectric constant three 

times higher as air. An algorithm has been proposed to prevent 

undesirable situations observed during tests from causing false 

detection. 

1. Giriş 

İstenmeyen buzlanma, birçok farklı alanda görülen ortak bir 

problemdir. Örneğin uçakların yüzeyinde oluşan buzlanma, 

uçuş güvenliği açısından ciddi sorunlara yol açmaktadır [1]. 

Otoyollarda oluşan buzlanma da aynı şekilde güvenlik 

açısından oldukça risklidir. Rüzgâr türbinlerinde oluşan 

buzlanmalar, aerodinamik yapıyı bozarak verimi düşürmekte ve 

türbinin bileşenlerine zarar vermektedir [2]. Soğutucularda 

oluşan istenmeyen buzlanma ise cihazın performans ve 

verimini düşürmektedir. Biriken buzları eritmek için defrost 

fonksiyonu tahmini olarak belirlenen sürelerde devreye girer. 

Buzlanmayı algılayabilecek herhangi bir algılayıcı yoktur ve bu 

da defrostun tam doğru zamanda devreye girmesini engeller. Bu 

durum ise cihazın enerji verimliliğini olumsuz yönde etkiler. 

Bu makaleye konu olan çalışmamızda, soğutucu cihazlarda 

buzlanmayı tespit etmek üzere bir algılayıcı ve işaret 

koşullandırma devresinden oluşan algılama sistemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak literatürdeki 

çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. J. Krebs [3] çalışmasında, 

paralel elektrotlu kapasitif algılayıcı kullanmış ve paralel 

elektrotların kenarları arasında oluşan saçak etkisi alanınından 

faydalanarak buzlanma algılamayı denemiştir. Bu çalışmasında 

Krebs tek bir çeşit geometride algılayıcıyı incelemiştir. İlgili 

yapı anlık olarak algılayıcının etki alanına yerleştirilen büyük 

miktarda buz kütlesini algılamakta etkili olmuş, küçük 

miktardaki buzları algılamakta ise yeterince etkili olamamıştır. 

Y. Wang [4] çalışmasında, soğutucu cihazın soğutma gövdesini 

algılayıcının elektrotlarından biri olarak kullanmıştır. Büyük 

algılayıcı boyutunun cihazın çalışmasına etki etmemesi için 

bazı ek önlemler almıştır.  

Bizim çalışmamızda ise birçok farklı geometride algılayıcı 

tasarlanıp, buzlanmanın algılanması için en uygun tasarım 

belirlenmiştir. Saçak etkisi ile oluşan elektriksel alanı arttırmak 

için, kapasitif algılayıcılar eş düzlemli olarak tasarlanmıştır. 

Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra elde edilen değerler 

ANSYS Maxwell simülasyon değerleri ile karşılaştırılmış ve 

yeterli uyum sağlandığı görülmüştür. Bu aşamadan sonra 

tasarlanan sistemin bulunduğu ortamdaki gürültülerden 
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etkilenmemesi için devre, kablo grubu ve algılayıcı 

ekranlanmıştır. Ekranlama, kablo, devre ya da cihazları 

elektromanyetik olarak yalıtmaktır. Tasarlanan sistem, 

soğutucu cihaz üzerinde gerçek koşullarda test edilmiştir. 

Ölçüm değerlerinin hesaplamalarımızı önemli ölçüde 

desteklediği görülmüştür.  

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin 

derlendiği bu bildirinin ikinci bölümünde eş düzlemli kapasitif 

algılayıcının matematiksel modeli, simülasyon sonuçları, 

gerçekleştirilen algılayıcı ile yapılan ölçümlerden alınan 

değerler sunulmuştur. Üçüncü bölümde, ortamdaki gürültülerin 

etkisinin azaltılması amacıyla yapılan ekranlamadan 

bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde işaret koşullandırma devresi 

ve bu devre ile yapılan ölçümler açıklanmıştır. Beşinci bölümde 

buz algılama sistemi ile soğutucu cihaz üzerinde gerçek fiziksel 

ortamda alınan sonuçlar yer almıştır. Altıncı bölümde ölçüm 

modellenerek matematiksel ifadesi elde edilmiştir. Farklı buz 

kalınlıklarına göre bileşke belirsizlik hesaplanmıştır. Yedinci 

bölümde, uygulamada gözlemlenen bazı sorunlar vurgulanarak, 

bu sorunları önlemek üzere geliştirilen algoritma gösterilmiştir. 

Son bölümde ise yapılan çalışma değerlendirilerek, çalışmanın 

amacı kapsamında yürütülebilecek yeni faaliyetler 

tartışılmıştır. 

2. Eş-düzlemli Kapasitif Algılayıcı 

Kapasitif algılayıcılar, küçük boyutları ve sadece iki kablo 

bağlantısına ihtiyaç duydukları için oldukça basit tasarımlardır. 

Bu yüzden birçok farklı alanda kullanılmaktadırlar. Kapasitif 

algılayıcının elektrotları arasında potansiyel farkına bağlı 

olarak elektriksel alan oluşur. Şekil 1’de gösterildiği gibi, bu 

elektriksel alanının bir kısmı saçak etkisi alanıdır. Saçak etkisi 

alanına, dielektrik sabiti havanın üç katı olan buz yerleştiğinde 

algılayıcının kapasite değeri artar [5]. Bu durumdan 

yararlanarak buzlanma tespit edilebilir. Bu çalışmada, 

elektrotlar eş düzlemli olarak tasarlanarak, oluşan saçak etkisi 

alanı ve algılayıcının etki alanı artırılmıştır.  

 

 

Şekil 1: Farklı kapasitif algılayıcılarda saçak etkisi. 

Çalışma kapsamında, Şekil 2’de bazı örneklerinin 

gösterildiği farklı geometrilerdeki eş düzlemli kapasitif 

algılayıcılar ANSYS Maxwell Yazılımı kullanılarak simüle 

edilmiştir. Bu simülasyonda algılayıcının yüzeyi buz ile 

kaplanarak, en uygun algılayıcı geometrisi belirlenmiştir. 

Soğutucu cihazlarda, birçok elektriksel bileşen vardır ve bu 

bileşenler çalıştıkları esnada ortama elektriksel gürültü 

yaymaktadır. Ortamdan gelen gürültülerin etkisini azaltmak 

için algılayıcı ekranlanmıştır. Diğer taraftan, elektrotlar 

arasında oluşabilecek bir kısa-devreyi engellemek için, 

algılayıcının yüzeyi yalıtkan malzeme ile kaplanmıştır. 

 

 

Şekil 2: ANSYS Maxwell’de simüle edilen farklı 

geometrilerdeki algılayıcı örnekleri. 

2.1. Algılayıcının Matematiksel Modeli 

Algılayıcı Laplace denklemleri kullanılarak modellenmiştir. 

Şekil 3’te, algılayıcının silindirik koordinat düzleminde 

gösterimi sunulmuştur.  

 

 

Şekil 3: Modellenen algılayıcının silindirik koordinat 

düzleminde gösterimi. 

Elektrotlar arasındaki potansiyel farkı 

        Δφ =
1

𝑟
+

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕φ

𝜕𝑟
) +

1

𝑟2

𝜕2φ

𝜕𝜃2 +
𝜕2φ

𝜕𝑧2 = 0 
(1) 

eşitliği ile verilir [6]. Burada φ elektriksel potansiyeli, r açısal 

mesafeyi, θ azimut açısını, z ise derinliği göstermektedir. 

Laplace denklemini çözmek için aşağıdaki sınır koşulları 

uygulanarak kapasite ifadesi elde edilir. 

                       φ|𝑧=0,𝑟𝑖𝑖<𝑟<𝑟𝑖𝑜−φ|𝑧=0,𝑟𝑜𝑖<𝑟<𝑟∞
= ∆𝑉 (2) 

ifadesinde ΔV elektrotlar arasındaki potansiyel farkını 

göstermektedir. 

 
𝜕φ

𝜕𝑧
|𝑧=0,0<𝑟<𝑟𝑖𝑖

=
𝜕φ

𝜕𝑧
|𝑧=0,𝑟𝑖𝑜<𝑟<𝑟0𝑖

=
𝜕φ

𝜕𝑧
|𝑧=0,𝑟𝑜𝑜<𝑟<𝑟∞

= 0 
(3) 

denkleminde aynı ara yüzün diğer alanlarında z yönündeki 

elektriksel alan yoğunluğunun sıfır olduğu kabul edilmiştir. 

                                   
𝜕φ

𝜕𝑧
|𝑧=ℎ = 0 

(4) 

eşitliğinde ortamın alt yüzeyinde z yönündeki elektriksel alan 

yoğunluğunun sıfır olduğu kabul edilmiştir. 

−Q ≈ ∫ ∫ 𝜖

𝑟𝑜𝑜

𝑟𝑜𝑖

𝜃0

0

(−
𝜕φ

𝜕𝑧
|𝑧=0) 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 ≈ 𝜖 +

𝑟𝑜𝑜
2 − 𝑟𝑜𝑖

2

2
𝜃0 (−

𝜕φ

𝜕𝑧
|𝑧=0,𝑟𝑜𝑖<𝑟<𝑟𝑜𝑜

) (5) 

ifadesi elektrotlar üzerinde yaklaşık elektrik miktarını 

vermektedir. 

𝐶 = 𝜖𝜃0

1

4 ∫
[
𝑟𝑖𝑜𝐽1(𝜁𝑟𝑖𝑜) − 𝑟𝑖𝑖𝐽1(𝜁𝑟𝑖𝑖)

𝜁(𝑟𝑖𝑜
2 − 𝑟𝑖𝑖

2)
−

𝑟∞𝐽1(𝜁𝑟∞) − 𝑟𝑜𝑖𝐽1(𝜁𝑟𝑜𝑖)
𝜁(𝑟∞

2 − 𝑟𝑜𝑖
2)

]
2

tan ℎ(𝜁ℎ)
𝑑𝜁

∞

0

 (6) 

denklemi ile kapasite ifadesi elde edilir. 

2.2. Algılayıcının Simülasyonu 

Daha önce de vurgulandığı üzere, çalışmamızda algılayıcının 

simülasyonu için ANSYS Maxwell Yazılımı’ndan 

yararlanılmıştır. Bu yazılım sonlu elemanlar yöntemini 

kullanarak elektriksel ve manyetik problemlerin çözümüne 

yöneliktir [7].  Simülasyon esnasında farklı algılayıcı 
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geometrileri, ekranlama, yalıtkan malzeme ile kaplama ve farklı 

kalınlıklarda buzlanma durumları incelenmiştir. Farklı 

geometriler arasında, iç içe geçmiş eş düzlemli iki adet sarmal 

elektrotlu tasarım, duyarlılığı nedeniyle buzlanmayı en uygun 

algılayan yapı olarak belirlenmiştir.  Bu algılayıcının yüzeyi 

1mm kalınlığında buz ile kaplandığında kapasite değerinin %41 

arttığı görülmüştür.  

Şekil 4’te gösterilen bu yapıdaki algılayıcıda yüzey yalıtkan 

malzeme (kırmızı bölge) ile kaplanıp, 1mm kalınlığında buz 

(mavi bölge) uygulandığında, arka yüzeyin ekran ile 

kaplanması halinde kapasite artışının %21 olduğu görülmüştür. 

Algılayıcının yalıtkan malzeme ile kaplanması ve ekranlanması 

duyarlılığı azaltmıştır.  

 

 

Şekil 4: Algılayıcının ANSYS Maxwell’deki modeli. 

2.3. Algılayıcının Gerçekleştirilmesi 

Algılayıcı, belirlenen en uygun geometriye göre aynı 

boyutlarda PCB malzemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Algılayıcı ekranlanmış ve etki alanı yalıtkan malzeme ile 

kaplanmıştır. Şekil 5’te gösterildiği gibi, gerçekleştirilen 

algılayıcı ile LCR-metrede ölçümler yapılmıştır. Ortam 

sıcaklığında (25 ℃ ) 11,7pF olarak ölçülen kapasite değeri, 

simülasyon sonucunda hesaplanan 11,3pF değerini %3 lük bir 

sapmayla desteklemiştir.  

 

 

Şekil 5: Gerçekleştirilen algılayıcının kapasitesinin 

LCR metre ile ölçülmesi. 

 

3. Ekranlama 

Daha önce de belirtildiği gibi, soğutucu cihazın bileşenleri, 

buzlanma algılama sisteminin içinde olduğu ortama gürültü 

yaymaktadır. Gürültü etkisini azaltmak için gerek algılayıcı 

gerekse elektronik devre ekranlanmıştır.  Kapasitif 

algılayıcıların ekranlanmasının en önemli nedenlerinden biri, 

yapının toplam kapasitesinin konumdan bağımsız olarak belirli 

kılınmasıdır. Bununla birlikte, yapıya ek paralel kapasite 

yüklediği için ekran algılayıcının duyarlılığını azaltır. Ekranın 

devreye uygun ve tek bir noktadan bağlanması da özellikle 

dikkat edilmesi gereken bir husustur [8]. Şekil 6’da gösterildiği 

gibi algılayıcının buzlanmanın oluşacağı alan dışında kalan 

arka yüzeyi ekranlanmıştır. Elektronik devreye uygulanan 

ekran ise Şekil 7’de görülmektedir. Algılayıcı ile devre 

arasındaki kablonun kapasitesinin toplam duyarlılığa olan 

etkisini en aza indirmek için kablo boyu mümkün olduğunca 

kısa tutulmuştur. 

 

Şekil 6: Algılayıcının ekranlanması. 

 

Şekil 7: Elektronik devrenin ekranlanması. 

 

4. İşaret Koşullandırma Devresi 

Gerçekleştirilen algılayıcı ile soğutucu cihaz içerisinde ölçüm 

yapabilmek için LM555 zamanlayıcı tabanlı bir işaret 

koşullandırma devresi tasarlanmıştır (Şekil 8). Bu devrede 

algılayıcı ile birlikte oluşturulan yapının zaman sabiti ölçülüp, 

algılayıcının kapasite değeri (7) ifadesine göre anlık olarak 

hesaplanmıştır. Burada 𝜏 zaman sabitini, 𝑅𝐴 devrede kullanılan 

direnç değerini ve C algılayıcının kapasite değerini ifade 

etmektedir. Art arda N=30 ölçüm yapılarak, kapasitenin değeri 

ölçümlerin ortalaması olarak belirlenmiştir.  

 

𝜏 = 1.1 ∗ 𝑅𝐴 ∗ 𝐶 (7) 

 

 

Şekil 8: İşaret koşullandırma devresi görseli. 

5. Deney Sonuçları 

Algılayıcı sistem, soğutucu cihaz üzerinde gerçek koşullarda 

test edilmiştir (Şekil 9). Testler esnasında sistemin kablo ve 

devreden kaynaklanan iç kapasite değeri (29,1pF) göz önünde 

bulundurulmuştur. Algılayıcı sistem ile ortam sıcaklığında 

yapılan ölçümlerde kapasite 12,6pF olarak ölçülmüştür. -30℃ 

sıcaklıkta algılayıcı yüzeyine 1mm kalınlığında buz 

koyulduğunda kapasite değeri 15,5pF olarak ölçülmüştür. 

Algılayıcı yüzeyine su damlama durumu test edildiğinde ise, 

kapasite değerinin 60pF seviyesine kadar çıktığı görülmüştür. 
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Şekil 9: Soğutucu cihazda sistemin test edilmesi. 

6. Ölçüm Modellemesi ve Belirsizlik Hesabı 

Ölçme işleminde, işaret koşullandırma devresinde kullanılan 

bileşenlerin ve algılayıcının toleranslarından kaynaklanan bir 

ölçüm belirsizliği bulunmaktadır. Bir R=f( 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ) 

değerine ilişkin mutlak belirsizlik (8) eşitliği ile hesaplanır [9]. 

Burada, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  ölçümü etkileyen parametreleri, 

𝑤𝑥1  , 𝑤𝑥2  , … , 𝑤𝑥𝑛  ise parametrelerin mutlak belirsizliklerini 

göstermektedir. 

Wr = ± [(
𝜑𝑅

𝜑𝑥1
𝑤𝑥1

)
2

+ (
𝜑𝑅

𝜑𝑥2
𝑤𝑥2

)
2

+ ⋯ + (
𝜑𝑅

𝜑𝑥𝑛
𝑤𝑥𝑛

)
2

]

1
2⁄

 
(8) 

Çalışmamızda kullanılan direncin sıcaklık değişimi kaynaklı 

toleransı %0,075, Arduino kiti üzerindeki osilatörün 

frekansının toleransı %0,003 [10], LM555 zamanlayıcı ile ilgili 

olarak ise: Sıcaklık değişimi kaynaklı tolerans %0,005, güç 

kaynağı kaynaklı tolerans %0,1 olarak alınmıştır [11]. 

Algılayıcının kapasite değeri, üzerindeki buz kalınlığının bir 

fonksiyonu olarak elde edilmiştir (Şekil 10). Kapasite değerinin 

x, buz kalınlığının y ile gösterildiği (9) eşitliği %95 güven 

aralığı için geçerlidir [12]. 

 

 

Şekil 10: Algılayıcının kapasite-buz kalınlığı eğrisi. 

 

       y = 0,1222𝑥3 − 4,4716𝑥2 + 54,64𝑥 − 222,8 (9) 

 

İşaret koşullandırma devresinin ve algılayıcının bileşke 

bağıl belirsizliği (10) denkleminde ifade edilmiştir. Tablo 1'de, 

farklı buz kalınlıkları için hesaplanan bileşke bağıl belirsizlik 

değerleri gösterilmiştir [13]. 

    uc(y) = u(x) ∗ 𝑊𝑟 ∗
𝜕𝑓

𝜕𝑥
 

(10) 

Tablo 1: Bileşke bağıl belirsizlik değerleri 

Kapasite [pF] Buz kalınlığı 

[mm] 

Bileşke bağıl 

belirsizlik [%] 

11,50 0,04 7,59 

11,75 0,10 2,08 

12,00 0,13 1,02 

12,25 0,16 0,77 

12,50 0,18 0,89 

12,75 0,23 1,18 

13,00 0,29 1,48 

13,25 0,40 1,68 

13,50 0,55 1,77 

13,75 0,76 1,77 

14,00 1,04 1,73 

14,25 1,41 1,66 

14,50 1,87 1,58 

 

7. Algoritma 

Daha önce belirtildiği gibi, algılayıcı ile soğutucu cihaz 

üzerinde ölçümler yapılmıştır. Defrost işleminin yalnızca anlık 

kapasite değeri ile ilişkilendirilmesinin hatalı olacağı 

düşünülmüştür. Bu konudaki gerekçelerimiz ve alınan 

önlemlerle oluşturulan algortima aşağıda sunulmuştur (Şekil 

11).  

Algoritmada, öncelikle defrost fonksiyonunun aktifleşmesi 

için, buzlanmanın oluşması için gerekli olan “dondurucu 

sıcaklığının 0 ℃ ’den küçük olması” ön koşulu eklenmiştir. 

Gözlemlenen diğer durumlar ve alınan önlemler şu şekildedir; 

 

Durum1: Soğutucu cihazın kapısı açıldığında içeriye sıcak 

ve nemli havanın girmesinin,  algılayıcının kapasitesinin belli 

bir süre artmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Çözüm1: Algılayıcıda ani kapasite artışı algılanması 

durumunda, defrost fonksiyonunun aktifleşmesi için cihazın 

kapı durumu kontrol edilmektedir. Eğer son 10 dakika 

içerisinde cihazın kapısı açılmış ise, 10 dakika bekledikten 

sonra ölçüm tekrarlanacaktır. 

 

Durum2: Suyun dielektrik sabiti, buzun dielektrik 

sabitinden yaklaşık 26 kat daha fazla olduğu için algılayıcı 

yüzeyine damlayan su damlacıklarının kapasite değerinin aşırı 

derecede artmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir. 

  

Çözüm2: Defrost fonksiyonunun aktifleşmesi için üst 

kapasite limiti belirlenmiştir. Bu limit yapılan ölçümler sonucu 

55 pF olarak tespit edilmiştir. 

 

Durum3: Algılayıcı yüzeyine çok küçük miktarda su 

damlaması durumunda, kapasite değerinin buz oluşma 

durumundaki değerine yakın olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Çözüm3: Defrost fonksiyonunun aktifleşmesi öncesinde, 5 

dakikalık bekleme ön koşulu eklenmiştir. Bu sürede, küçük su 

damlacıklarının buza dönüşmesi hedeflenmiştir. 

 

Algoritmada kullanılan parametreler, örnek cihaz üzerinde 

yapılan testlere göre belirlenmiştir. Bu parametreler, cihaz tipi, 

boyutları, ortam koşullarına göre farklılık gösterecektir. 
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8. Sonuçlar 

Bu çalışmada, soğutucu cihazlarda istenmeyen buzlanmayı 

algılayabilme amacıyla bir sistem tasarlanmıştır. Tasarlanan 

algılayıcı, bir işaret koşullandırma devresi ile gerçek koşullarda 

cihaz üzerinde test edilmiştir. Test sonuçları, yapılan 

simülasyon sonuçları ile desteklenmiştir. Çevreden gelen 

elektriksel gürültülerin ölçüm sonucunu etkilememesi için 

algılayıcı, kablo grubu ve devre ekranlanmıştır. 

Simülasyon ortamında yapılan modellemelerde, elektrotlar 

arasındaki etki alanı uzunluğunun artmasının algılayıcı 

duyarlılığını arttırdığı gözlemlenmiştir. Simülasyonda 

hesaplanan değer ile gerçekleştirilen algılayıcının kapasite 

değeri arasında %3 kadar bir fark olduğu görülmüştür. 

Buzlanma durumunda ise, ölçülen değerin simülasyon 

sonucuna göre %20 daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

farkın başlıca nedeninin, dielektrik sabitinin simülasyonda 

alınan değeri ile gerçek ortamdaki değeri arasındaki fark 

olduğu düşünülmektedir. Bu farkın sebepleri arasında, toz, su-

buz içeriği vb. etmenlerin varlığı değerlendirilmektedir. 

Algılayıcının ekranlanması ve etki alanının yalıtkan malzeme 

ile kaplanması algılayıcının duyarlılığını azaltmıştır. Buzlanma 

algılama sistemini oluşturan algılayıcı, kablo grubu ve devre  

 

 

 

 

 

soğutucu cihaz üzerinde gerçek buzlanma durumuna yakın 

koşullarda test edilmiştir. Yapılan testlerde sistemin 

tekrarlanabilirliğinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum, 

tasarlanan yapının uygulanabilirliği açısından önemli bir 

husustur. Önerilen algoritma ile olası yanlış buzlanma algılama 

durumları engellenmeye çalışılmıştır.  

Elde edilen değerler önerilen algoritma ile 

birleştirildiğinde, pratikte uygulanabilir bir sistemin ortaya 

çıktığı düşünülmektedir. Sistemin güvenilirliğinin sağlanması 

amacıyla, gerçekleştirilen sistemin yeterince uzun süreli olarak 

soğutucu cihazlarda denenmesi planlanmış ve bu yöndeki 

çalışmalar başlatılmıştır. Buzlanma durumunda ‘ölçülen değer 

ile simülasyon değeri arasında’ gözlemlenen %20 oranındaki 

farkın, sistemimizin uygulama amacı göz önüne alındığında 

kabul edilebilir olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte 

hatayı azaltmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 
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Özetçe

Bu çalışmada, bir ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrolcü
ile araba-sarkaç sisteminin kararlı kılınması ve sisteme
üzerinden etki eden sabit bozucuların bastırılması ele
alınmıştır. Ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrolcü tasarımına
uygun sistem yapısının elde edilmesi için ayrık-zamanlı
kısmi geri besleme ile doğrusallaştırma gerçekleştirilmiştir
ve yeni bir ayrık-zamanlı koordinat dönüşümü önerilmiştir.
Ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrolcü tasarımı öncesinde,
Immersion and Invariance (Daldırma ve Değişmezlik)
yaklaşımı ile bir doğrusal olmayan bozucu kestirici tasarımı
sunulmuştur. Kestirilen bozucu değeri geri-adımlamalı kontrol
inşasında ve kısmi geri besleme ile doğrusallaştırma işleminde
kullanılmıştır. Önerilen algoritmaların performansları benzetim
çalışmaları ile test edilmiştir.

Abstract

In this study, the stabilization of cart-pendulum system with
a discrete-time backstepping controller and the attenuation of
the constant disturbances affecting on the cart and the pendulum
are considered. In order to enable discrete-time backstepping
design, discrete-time partial feedback linearization performed
and a novel discrete-time coordinate transformation is
proposed. Before construction of backstepping controller,
a nonlinear disturbance estimator design is proposed with
Immersion and Invariance approach. The estimated disturbance
value used in the partial feedback linearization and construction
of backstepping controller. The performances of proposed
algorithms are tested by simulations.

1. Giriş

Eksik-sürülmüş doğrusal olmayan bir sistem örneği olan
araba-sarkaç sistemi, pek çok araştırmacı tarafından
incelenmiştir, çünkü araba-sarkaç sistemi genel olarak
esnek eklem robotları, mobil robotlar ve su altı araçları gibi
daha yüksek derecelere sahip çeşitli sistemler için tasarlanmış
kontrol yaklaşımlarının ve algoritmalarının etkinliğini test
etmek için kullanılabilmektedir. Eksik eyleyicili doğrusal
olmayan mekanik sistemlerin kontrolü için literatürde pasiflik
temelli kontrol [1], [2], geri-adımlamalı kontrol [3], [4], [5],
uyarlamalı kontrol [6], kayan kipli kontrol [7], uyarlamalı
bulanık kayan kipli kontrol [8] gibi birçok kontrol yöntemi
bulunmaktadır.

Geri-adımlamalı kontrol, bahsedilen kontrol prosedürleri
içerisinde önde gelen kontrol yöntemlerinden biridir,
çünkü çoğu eksik eyleyicili doğrusal olmayan mekanik
sistem sistematik yinelemeli tasarım adımları ile doğrudan
geri-adımlamalı kontrol yönteminin uygulanabildiği kesin geri
beslemeli formda (strict feedback form) yazılabilmektedir. Bu
yöntemin eksik eyleyicili mekanik sisteme uygulanabilmesi
için geri-adımlamalı tasarım adımları öncesinde geri besleme
ile doğrusallaştırma (partial feedback linearization) [9] ve
durum dönüşümü (state transformation) [10] gibi bazı işlemlere
ihtiyaç duyulmaktadır.

Bununla birlikte, mekanik sistem uygulamalarında bozucu
bastırma da önemli bir kontrol problemidir. Parametre kestirimi
(uyarlamalı kontrol) için de kullanılabilen ve son zamanlarda
ortaya atılan doğrusal olmayan bir yaklaşım olan Immersion
and Invariance (I&I) [11] kontrol yöntemi klasik uyarlamalı
kontrolden farklı olarak doğrusal olmayan parametrize
edilmeye izin vermesi [12], çoğu zaman karşılaşılan tekillik
problemlerini aşması [13] gibi özellikleri ile ön plana
çıkmaktadır.

I&I yaklaşımının sürekli zamanda uyarlamalı kontrol [14],
[15] ve kararlılık [16] için kullanıldığı çalışmalar mevcuttur.
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[15] çalışmasında, sabit bozucu altında katı-gövde (rigid-body)
kontrolü çalışılmış ve I&I yaklaşımı hem bozucu hem de açısal
hız kestirimi için kullanılmıştır. Ayrık-zamanda, kesin geri
beslemeli formda doğrusal olmayan sistemler için uyarlamalı
kontrol tasarımı [17] ve blok kesin geri beslemeli formda
doğrusal olmayan sistemler için I&I durum kestirimi ile beraber
uyarlamalı kontrol tasarımı [18] çalışmalarında verilmiştir.
Belirtmek gerekir ki, ayrık-zamanlı kontrol literatüründe
bozucu bastırma amacıyla I&I yaklaşımını kullanan herhangi
bir çalışmayla karşılaşmadık.

Araba-sarkaç sistemi, daha önce bahsedildiği gibi
eksik eyleyicili, kesin geri-beslemeli formda olmayan, yani
geri-adımlamalı kontrolün doğrudan uygulanamayacağı
doğrusal olmayan bir mekanik sistemdir. Sürekli zamanda,
eksik eyleyicili doğrusal olmayan mekanik sistemler için
geri-adımlamalı kontrol tasarımını kolaylaştırmak için
bazı koordinat dönüşümleri kullanılmaktadır. Literatür
araştırmalarımıza göre, eksik sürülmüş doğrusal olmayan
mekanik sistemlerin ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrolü
üzerinde herhangi bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada,
bir araba-sarkaç sistemi için bozucu bastırma terimleri de
içeren ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrolör tasarımı
sunulmuştur. Geri-adımlamalı kontrol tasarımı öncesinde I&I
yaklaşımı ile doğrusal olmayan bir bozucu kestiricisi tasarımı
önerilmiştir. Ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrol tasarımını
mümkün kılmak için, öncelikle bir ayrık-zamanlı kısmi geri
besleme doğrusallaştırma kontrol kuralı oluşturulmuş, daha
sonra elde edilen kısmi doğrusallaştırılmış sistem için yeni bir
ayrık-zamanlı koordinat dönüşümü önerilmiştir. Geri besleme
ile kısmi doğrusallaştırma işlemi ve geri-adımlamalı kontrolör
inşasında kullanılan bozucu parametreleri I&I kestiricisinden
elde edilmiştir.

Bu çalışmanın geriye kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir.
Bölüm 2’de, giriş bozucusu etkisindeki eksik eyleyicili mekanik
sistemler için sürekli zamanlı ikinci dereceden Euler-Lagrange
dinamik denklemleri verilmiş ve daha sonra birinci mertebeden
denklemler, yani blok formda durum-uzay denklemleri elde
edilmiştir ve ileri-Euler metodu kullanılarak sistem dinamik
denklemleri ayrıklaştırılmıştır. Bölüm 3’te, bozucu kestiricisi
tasarımı I&I yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Bölüm 4’te,
geri-adımlamalı kontrol tasarımını olanaklı kılmak için bozucu
bastırma terimi de içeren ayrık-zamanlı geri-besleme ile
doğrusallaştırma kontrol kuralı oluşturulmuştur. Bölüm 5’te,
araba-sarkaç sistemi için yeni bir koordinat dönüşümü
önerilmiştir ve ayrık-zamanlı blok geri-adımlamalı kontrol
inşası sunulmuştur. Bölüm 6’da, I&I bozucu kestiricisi ile
geri-adımlamalı kontrol ve kestiricisiz geri-adımlamalı kontrol
için simülasyon sonuçları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Son
olarak Bölüm 7’de sonuçlar sunulmuştur.

2. Araba-Sarkaç Sistemi Modeli

2.1. Eksik Eyleyici Sistemlerin Genel Modeli

Giriş bozucusu ile n-serbestlik derecesine (n-SD) sahip
mekanik sistemlerin genel dinamik modeli aşağıdaki şekilde
verilebilmektedir.

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ +G(q) = F (τ + θ) (1)

Şekil 1: Araba-sarkaç sistemi.

burada q ∈ Rn genelleştirilmiş koordinat vektörünü, M(q) =

MT (q) > 0 ∈ Rn×n atalet matrisini, C(q, q̇) ∈
Rn×n merkezcil and Coriolis kuvvetlerini, G(q) yerçekimi
kuvvetlerini ifade etmektedir. Ayrıca, τ ∈ Rn kontrol
giriş vektörü, θ ∈ Rm dış bozucu vektörünü ve F ∈
Rn×m(m ≤ n) giriş matrisini göstermektedir. Eğer m =

rank(F ) < n, denklem 1 ile verilen sisteme eksik eyleyici
sistem denilmektedir, yani F , F = (0, Im×m)T olarak parçalı
yazılabilmektedir. Bu durumda, mekanik sistem iki alt sisteme
bölünmektedir: eksik eyleyicili alt sistem ve tam eyleyicili alt
sistem. Konfigürasyon değişkenleri eksik eyleyicili alt sistem
ve tam eyleyicili alt sistem için q1 ve q2 olarak tanımlanırsa,
sonuç olarak, denklem 1’deki mekanik sistem[
m11 m12

m21 m22

] [
q̈1
q̈2

]
+

[
c11 c12
c21 c22

] [
q̇1
q̇2

]
+

[
g1
g2

]
=

[
0

τ + θ

]
(2)

halini almaktadır ve

m11(q)q̈1 +m12(q)q̈2 + h1(q, q̇) = 0 (3)

m21(q)q̈1 +m22(q)q̈2 + h2(q, q̇) = τ + θ (4)

olarak yazılabilmektedir. Burada h1(q, q̇) = c11q̇1+c12q̇2+g1
ve h2(q, q̇) = c21q̇1 + c22q̇2 + g2’dir.

2.2. Araba-Sarkaç Sisteminin Ayrıklaştırılmış Modeli

Araba-sarkaç sistemi Şekil 1’de gösterilmektedir. Araba-sarkaç
sistemi için denklem 2’deki parametreler

m11 = m1l
2,

m12 = m1lcos(q1),

m21 = m1lcos(q1),

m22 = m1 +m2,

c11 = 0,

c12 = 0,

c21 = m1lq̇1sin(q1),

c22 = 0,

g1 = −m1glsin(q1),

g2 = 0
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biçimindedir. Bu ifadelerde, q1, q2, l sırasıyla sarkaç açısını,
araç pozisyonunu ve sarkaç uzunluğunu göstermektedir.
m1,m2 sarkaç ve aracın kütle değerlerini ifade etmektedir.
Ayrıca, g yerçekimi ivmesidir. Sisteme ait ayrık-zamanlı
dinamik denklemleri elde etmek için, denklem 1

q̈ = M−1(q)
(
− C(q, q̇)q̇ −G(q) + F (τ + θ)

)
(5)

biçiminde düzenlenebilmektedir. Durum değişkenleri blok
formda q = χ1, q̇ = χ2 olarak tanımlanırsa, denklem 5’teki
sisteme ilişkin durum denklemleri

χ̇1 = χ2 (6)

χ̇2 = M−1(χ1)(−C(χ1, χ2)χ2 −G(χ1) + F (τ + θ)) (7)

biçiminde yazılabilmektedir. Ayrıklaştırılmış sistem modelini
elde etmek için, ileri-Euler yöntemi kullanılmıştır, yani
durumların türevleri yerine

χ̇i
∼=
χi(k + 1)− χi(k)

T
, i = 1, 2 (8)

ifadesi kullanılmıştır. Böylece, ayrıklaştırılmış sistem dinamik
denklemleri

χ1(k + 1) = χ1(k) + Tχ2(k) (9)

χ2(k + 1) = χ2(k) + TM−1(χ1(k))
(
− C(χ1(k), χ2(k))×

χ2(k)−G(χ1(k)
)

+ F (τ(k) + θ) (10)

biçiminde elde edilir. Burada T ayrıklaştırmada kullanılan
örnekleme periyodudur ve k= 0, 1, 2, ... örnekleme periyodunun
katlarını ifade eden dizidir.

3. I&I Yöntemi ile Bozucu Kestirimi

Bozucu ifadesi denklem 10’da görüldüğü için, ayrık-zamanlı
bozucu kestirim hata dinamiği denklem 10’dan elde edilecektir.
Bozucu kestirim hatasını

z(k) = θ̂(k)− θ + β̃
(
χ1(k − 1), χ2(k − 1), χ2(k)

)
(11)

biçiminde tanımlayalım. Burada θ̂ , bilinmeyen sabit (ya da
kestirci dinamiğinden daha yavaş değişen) parametre θ’nın
kestirimine ilişkin dinamik değişken, β̃ ise kestirici tasarımının
serbest fonksiyonunu göstermektedir. β̃

(
χ1(k − 1), χ2(k −

1), χ2(k)
)

= β
(
χ1(k − 1), χ2(k − 1)

)
χ2(k) tanımlanır ve

z(k + 1) = θ̂(k + 1) − θ + β(χ1(k), χ2(k))χ2(k + 1) ele
alınırsa, devamında fark ifadesi

z(k + 1)− z(k) = θ̂(k + 1)− θ̂(k) + β
(
χ1(k), χ2(k)

)
×

χ2(k + 1)− β
(
χ1(k − 1), χ2(k − 1)

)
χ2(k) (12)

elde edilebilir. Denklem 10’daki sistem ve denklem 11’deki
tanım kullanılarak, denklem 12

z(k + 1)− z(k) = θ̂(k + 1)− θ̂(k) + β
(
χ1(k), χ2(k)

)
× {χ2(k) + TM−1(χ1(k))

(
− C(χ1(k), χ2(k))χ2(k)

−G(χ1(k)) + F (τ(k))}+ β
(
χ1(k), χ2(k)

)
× TM−1(χ1(k))F{θ̂(k) + β

(
χ1(k − 1), χ2(k − 1)

)
χ2(k)

− z(k)} − β
(
χ1(k − 1), χ2(k − 1)

)
χ2(k) (13)

biçiminde ifade edilebilmektedir. Güncelleme kuralı

θ̂(k + 1) = θ̂(k)− β(χ1(k), χ2(k)){χ2(k) + TM−1(χ1(k))

×
(
− C(χ1(k), χ2(k))χ2(k)−G(χ1(k))

+ F (τ(k)
)}
− β

(
χ1(k), χ2(k)

)
TM−1(χ1(k))

× F
{
θ̂(k) + β

(
χ1(k − 1), χ2(k − 1)

)
χ2(k)

}
+ β

(
χ1(k − 1), χ2(k − 1)

)
χ2(k) (14)

olarak seçilirse ve denklem 13’de yerine konulursa

z(k+1) = [1−β
(
χ1(k), χ2(k)

)
TM−1(χ1(k))F ]z(k) (15)

biçiminde elde edilir. Eğer β
(
χ1(k−1), χ2(k−1)

)
fonksiyonu

σ̄[1− β
(
χ1(k), χ2(k))TM−1(χ1(k)

)
F ] < 1 (16)

eşitsizliğini sağlarsa, kestirim hatasının sıfıra yakınsaması
sağlanmış olmaktadır. Bir sonraki bölümde

θest(k) = θ̂(k) + β(χ1(k − 1), χ2(k − 1))χ2(k)

= θ + z(k) (17)

kestirim bilgisini kullanan τ = υ(χ1(k), χ2(k), θest(k))

formunda ayrık-zamanlı kısmi geribesleme ile doğrusallaştırma
ve geri-adımlamalı kontrol kuralı inşaa edilecektir. Bu
çalışmada, β

(
χ1(k − 1), χ2(k − 1)

)
fonksiyonu

β
(
χ1(k), χ2(k)

)
=
γ

T
F

′
M(χ1(k)) (18)

olarak seçilmiştir. Burada γ ∈ R+ bir sabittir. Ayrıca, 16
eşitsizliğinin sağlanması için, γ sabiti, 0 < γ < 2 aralığında
olmalıdır.

4. Ayrık-Zamanlı Kısmi Geri Besleme ile
Doğrusallaştırma

Blok formda deklem 3 ve deklem 4 ile ifade edilen doğrusal
olmayan mekanik sistem için x1 = q1, x2 = q̇1, x3 =

q2, x4 = q̇2 tanımlamaları yapılırsa, ilişkin birinci dereceden
fark denklemleri

ẋ1 = x2 (19)

m11(x1, x3)ẋ2 +m12(x1, x3)ẋ4 + h1(x1, x3) = 0 (20)

ẋ3 = x4 (21)

m21(x1, x3)ẋ2 +m22(x1, x3)ẋ4 + h2(x1, x3) =

τ + θ (22)

biçiminde elde edilebilir. Ayrıklaştırılmış sistem modelini
elde etmek için, ileri-Euler metodu kullanılmıştır. Böylece,
ayrıklaştırılmış sistem denklemleri

x1(k + 1) = x1(k) + Tx2(k) (23)

x3(k + 1) = x3(k) + Tx4(k) (24)

m11(k)
x2(k + 1)− x2(k)

T
+m12(k)

x4(k + 1)− x4(k)

T

+ h1(x1(k), x3(k)) = 0 (25)

m21(k)
x2(k + 1)− x2(k)

T
+m22(k)

x4(k + 1)− x4(k)

T

+ h2(x1(k), x3(k)) = τ(k) + θ (26)
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biçiminde yazılabilir. Burada T ayrıklaştırmada kullanılan
örnekleme periyodudur. Ayrıca, m11, m12, m21, m22 ’nin
argümanları yazılmamıştır, yani mij(k) = mij(x1(k), x3(k)).

Araba-sarkaç sisteminin ayrık-zamanlı modelinin elde
edilmesi sonrasında, kısmi geri besleme ile doğrusallaştırma
kuralı ayrık-zamanda formule edilmiştir. Denklem 25 ve
denklem 26 değerlendirilerek ve ayrık-zamanlı kısmi geri
beslemeli doğrusallaştırma kontrolcüsü

τ(k) =

−m21(k)m−1
11 (k)h1(x1(k), x3(k))− θest(k)

+
(
m22(k)−m21(k)m−1

11 (k)m12(k)
)u(k)− x4(k)

T

+ h2(x1(k), x3(k)) (27)

olarak elde edilebilir ve denklem 27 ile elde edilen kontrol
kuralı kullanılarak, A =

(
m22(k) −m21(k)m−1

11 (k)m21(k)
)

olmak üzere, 23-26 denklemleri

x1(k + 1) = x1(k) + Tx2(k) (28)

x2(k + 1) = x2(k)−m−1
11 (k)m12(k)

(
u(k)− x4(k)

+A−1Tz(k)
)
− Tm−1

11 (k)h1(x1(k), x3(k)) (29)

x3(k + 1) = x3(k) + Tx4(k) (30)

x4(k + 1) = u(k) +A−1Tz(k). (31)

biçiminde elde edilebilir. Burada, kontrol sinyali 29 ve
31 denklemlerinin her ikisinde de görüldüğü için elde
edilen ayrık-zamanlı sistem modeli kesin geri beslemeli
formda olmadığı söylenebilir. Bu sebeple, standart
ayrık-zamanlı blok geri-adımlamalı kontrol prosedürü
doğrudan uygulanamamaktadır. Bir sonraki bölümde,
geri-adımlamalı kontrol tasarımını mümkün kılacak bir
koordinat dönüşümü önerilecektir.

5. Koordinat Dönüşümü ile Ayrık-Zamanlı
Blok Geri-Adımlamalı Kontrol İnşası

Sürekli zamanlı kontrol literatüründe, geri-adımlamalı kontrol
tasarımını mümkün kılmak için, koordinat dönüşümleri
kullanılmıştır [4]. Sürekli zamanda kontrol literatüründe yer
alan [4] çalışmasından esinlenerek, burada araba-sarkaç sistemi
için aşağıdaki ayrık-zamanlı dönüşümleri öneriyoruz.

qr(k) =
m11x1(k)

T
+m12(k − 2)x4(k − 1) (32)

pr(k) = m11x2(k) +m12(k − 1)x4(k). (33)

Bu dönüşümler kullanılarak, dinamik fark denklemleri 28-31 ile
ilişkili olarak

qr(k + 1) = qr(k)−m12(k − 2)x4(k − 1)) + pr(k) (34)

pr(k + 1) =
(
m12(k)−m12(k − 1)

)
x4(k)

− Th1(k) + pr(k) (35)

x3(k + 1) = x3(k) + Tx4(k) (36)

x4(k + 1) = u(k) +A−1Tz(k) (37)

denklemleri elde edilebilir. Ayrıca, daha kolay okunabilirlik için
h1(k) = h1(x1(k), x3(k)) olarak alınmıştır.

Bu çalışmada ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrol
tasarımı 34, 35 ve 37 denklemleri kullanılarak üç adımda
gerçekleştirilmiştir. Geri-adımlamalı kontrol tasarımına
başlamak için, hata dinamiği

e1(k) = qr(k)− qrd(k) (38)

e2(k) = pr(k)− prd(k) (39)

e3(k) = x4(k)− x4d(k) (40)

biçiminde tanımlanabilir. Burada qrd(k), prd(k) ve x4d(k)

sırasıyla qr(k), pr(k) ve x4(k) için istenilen yörüngeleri ifade
etmektedir. Sonrasında, 34, 35 ve 37 denklemleri kullanılarak
hata dinamiklerini içeren ayrık model

e1(k + 1) = qr(k)−m12(k − 2)x4(k − 1))

+ pr(k)− qrd(k + 1) (41)

e2(k + 1) =
(
m12(k)−m12(k − 1)

)
x4(k)

− Th1(k) + pr(k)− prd(k + 1) (42)

e3(k + 1) = x4(k + 1)− x4d(k + 1)

= u(k) +A−1Tz(k)− x4d(k + 1) (43)

biçiminde elde edilebilir.

Denklem 34 ele alınarak, sanal kontrol sinyali prd(k)

prd(k) = −qr(k) +m12(k − 2)x4(k − 1)

+ qrd(k + 1)− k1e1(k) (44)

olarak seçilmiştir. Burada k1 sabit bir sayıdır. Sonrasında,
denklem 41

e1(k + 1) = −k1e1(k) + e2(k) (45)

halini almaktadır. Denklem 44’den prd(k + 1) ifadesi elde
edilerek, denklem 42

e2(k + 1) =
(
m12(k)− 2m12(k − 1)

)
x4(k)− Th1(k)

+ pr(k) + qr(k + 1)− qrd(k + 2) + k1e1(k + 1) (46)

biçiminde yazılabilir. Burada qr(k + 1), e1(k + 1) ifadeleri 34
ve 45 denklemleri ile verilen örnekleme zamanında bir sonraki
değerleri göstermektedir. Bu çalışmada referans yörüngesinin
gelecek değerlerinin bilindiği varsayılmıştır. Denklem 46 ele
alınarak, sanal kontrol sinyali x4d(k)

x4d(k) =
1(

m12(k)− 2m12(k − 1)
){Th1(k)− pr(k)

− qr(k + 1) + qrd(k + 2)− k1e1(k + 1)− k2e2(k)} (47)

olarak seçilmiştir. Burada k2 sabit bir sayıdır. Ayrıca, 34 ve 45
denklemleri kullanıldığında, denklem 46

e2(k+1) = −k2e2(k)+
(
m12(k)−2m12(k−1)

)
e3(k) (48)

halini almaktadır. Denklem 47’den x4d(k + 1) ifadesi elde
edilerek, denklem 43

e3(k + 1) = u(k) +A−1Tz(k)

− 1(
m12(k + 1)− 2m12(k)

){Th1(k + 1)− pr(k + 1)

− qr(k + 2) + qrd(k + 3)− k1e1(k + 2)− k2e2(k + 1)}
(49)
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Şekil 2: Sarkaç açısı ve araç pozisyonunun kapalı çevrim
yörüngeleri, Benzetim-1

biçiminde yazılabilir. Bu ifade göz önünde bulundurularak,
kontrol kuralı

u(k) =
1(

m12(k + 1)− 2m12(k)
){Th1(k + 1))

− pr(k + 1)− qr(k + 2) + qrd(k + 3)

− k1e1(k + 2)− k2e2(k + 1)} − k3e3(k) (50)

biçiminde oluşturulmuştur. Burada k3 sabit bir sayıdır. Ayrıca,
34 ve 35 denklemleri kullanılarak

qr(k + 2) = qr(k)−m12(k − 2)x4(k − 1)) +
(
m12(k)

− 2m12(k − 1)
)
x4(k)− Th1(k) + 2pr(k) (51)

elde edilir ve 45 ve 48 denklemleri kullanılarak

e1(k + 2) = k21e1(k)− (k2 + k2)e2(k)

+
(
m12(k)− 2m12(k − 1)

)
e3(k) (52)

elde edilir. 50 kullanıldığında, denklem 43

e3(k + 1) = −k3e3(k) +A−1Tz(k) (53)

halini almaktadır. Burada, k1, k2 ve k3 sayıları 1’den küçük
seçilmesi durumunda ve z(k) ifadesi sınırlı olduğu ve sıfıra
yakınsadığı için kapalı çevrim sistem dinamiği yerel asimptotik
kararlıdır (locally asymptotically stable).

6. Benzetim Çalışmaları

Giriş bozucusu etkisindeki araba-sarkaç sistemi için önerilen
ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrol tasarımının ve
ayrık-zamanlı I&I yaklaşımı ile bozucu bastırma prosedürünün
başarımını göstermek için birkaç benzetim çalışması
yapılmıştır. Benzetim sonuçları MATLAB’de ortamında
ode45 çözücüsü kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Benzetim çalışmasında kullanılan araba-sarkaç sistemine
ait fiziksel nicelikler m1 = 1.12 kg, m2 = 0.11 kg, l =
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Şekil 3: Sarkaç açısı ve araç pozisyonunun kapalı çevrim
yörüngeleri, Benzetim-2

0.1407 m ve g = 9.81 m/s2 olarak alınmıştır. Örnekleme
periyodu 0.05 sn olarak alınmıştır. Sistem durumlarının
başlangıç değerleri [q1(0) q2(0)]T = [−pi/4 1]T ve
[q̇1(0) q̇2(0)]T = [0 0]T olarak atanmıştır. Araba-sarkaç
sisteminin girişine uygulanan birim basamak bozucu değerleri
her bir benzetim çalışması için sırasıyla θ = 20, 55’dir.
β fonksiyonunun γ parametresi 0.1 olarak seçilmiştir. Bu
çalışmada kontrolün amacı sarkacı yukarı yönde dikey olarak
kararlı kılmaktır. Bu sebeple, istenilen referans qrd = 0 olarak
atanmıştır. Ayrıca, ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrolcü
katsayıları k1 = k2 = k3 = 0.1 olarak seçilmiştir.

Benzetim sonuçlarına göre (Şekil 2), I&I bozucu kestirimi
ile geri-adımlamalı kontrolün, sadece geri-adımlamalı
kontrolle karşılaştırıldığında bozucu etkidikten sonra sarkacı
üst pozisyona daha hızlı toparladığı görülmektedir. Diğer
taraftan araç pozisyonu, sadece geri-adımlamalı kontrolde
sabit bir noktada durmamakta, sürekli hareket ederek
sarkacı üst pozisyonda tutmaktadır, fakat I&I bozucu
kestirimi ile geri-adımlamalı kontrolcüsü ile araç sabit bir
noktada kalmaktadır. Şekil 3’de ise bazı durumlarda sadece
geri-adımlamalı kontrolün, araç sürekli hareket etmesine
rağmen sarkacı üst pozisyonda tutmakta çok zorlandığı
görülmektedir. Önerilen kontrol yöntemlerinin birleşimi ise bu
konuda başarılı olmuştur. Son olarak, Şekil 4’de I&I bozucu
kestiriminin, gerçek bozucu değerine nasıl yakınsadığı her iki
benzetim çalışması için sunulmuştur.

7. Sonuçlar

Bu çalışmada, giriş bozucusu ile araba-sarkaç sistemi için
ayrık-zamanlı geri-adımlamalı kontrol tasarımı ve I&I metodu
ile bozucu kestirim tasarımı ayrık-zamanda gerçekleştirilmiştir.
İleri-Euler yaklaşıklığı ile blok formda ayrık-zamanlı dinamik
denklemler elde edildikten sonra I&I bozucu kestirim tasarımı
verilmiştir. Daha sonra, kestirilen bozucu terimi ile kısmi
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Şekil 4: Gerçek bozucu değeri ve kestirilen bozucu değeri

geri besleme ile doğrusallaştırma kontrolcüsü inşa edilmiştir.
Devamında, kısmi doğrusallaştırılmış sistem için yeni bir
koordinat dönüşümü önerilmiştir ve bu araba-sarkaç sistemi
için geri-adımlamalı kontrol tasarımını mümkün kılmıştır.
Önerilen algoritma ve metotlar benzetim çalışmaları ile test
edilmiştir. Benzetim çalışmalarında sadece geri-adımlamalı
kontrol bozucu olmaksızın sistemi üst pozisyonda önerilen
koordinat dönüşümü yardımıyla kararlı kılmaktadır. Fakat
sisteme girişten bozucu verildiğinde, sadece geri-adımlamalı
kontrol I&I bozucu kestiricisi ile geri-adımlamalı kontrol kadar
hızlı bastıramamaktadır (Benzetim-1), hatta bazı durumlarda
kabul edilemeyecek kadar kötü bir geçiş dinamiği ile
güçlükle bastırabilmektedir (Benzetim 2). Fakat I&I bozucu
kestiricisi ile geri-adımlamalı kontrol başarı ile bozucu bastırma
yapmaktadır (Benzetim-2). Sonuç olarak, benzetim sonuçları,
I&I bozucu kestirimi ile beraber önerilen geri-adımlamalı
kontrolün başarısını göstermektedir.
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Sürücüleri için İD-GKF ile Parametre Kestirimi

Parameter Estimation with RO-EKF for Direct Vector Control based
Speed-Sensorless Induction Motor Drives

Rıdvan Demir1, Recep Yıldız2, Emrah Zerdali2, Remzi İnan 2, Murat Barut2
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Özetçe
Bu çalışmada, asenkron motorların (ASM’lerin) yüksek ba-

şarımlı hız-algılayıcısız doğrudan vektör kontrolü (DVK’sı) için
indirgenmiş dereceli genişletilmiş Kalman filtresi tabanlı yeni
bir durum/parametre kestiricisi tasarlanarak benzetim temelli
olarak test edilmektedir. Tasarlanan kestirici ile hız-algılayıcısız
DVK sistemleri için gerekli olan rotor akısının duran eksen bi-
leşenleri, rotor açısal hızı, çalışma koşulları ile değerleri de-
ğişen mıknatıslama endüktansı ve rotor direncinin eş-zamanlı
kestirimleri, sıfır hız ve alan zayıflama bölgesi de dahil olmak
üzere geniş bir hız aralığında farklı yük momentleri altında üre-
tilen zorlayıcı senaryolar ile gerçekleştirilmektedir. Elde edilen
benzetim sonuçları, tasarlanan kestirici algoritmasını kullanan
hız-algılayıcısız DVK tabanlı ASM sürücüsüne ait başarımın
oldukça iyi olduğunu göstermektedir.

Abstract
In this study, for a high performance speed-sensorless di-

rect vector control (DVC) of induction motors (IMs), a novel
state/parameter estimator based on a reduced-order extended
Kalman filter is designed and tested by simulations. Simultane-
ous estimations of mutual inductance and rotor resistance chan-
ging according to operating conditions of IM together with the
on-line estimations of rotor flux components in the stator stati-
onary axis and rotor angular speed required for speed-sensorless
DVC under challenging variations of rotor angular velocity, ro-
tor resistance, mutual inductance and load torque produced in a
wide speed range including zero-speed and field-weakening is
performed by the designed estimator. Simulation results show
that the performance of speed-sensorless DVC based IM drive
using the designed estimation algorithm are quite satisfactory.

1. Giriş

Asenkron motorlar (ASM’ler) yüksek dayanıklılık, güvenilirlik
ve düşük maliyet gibi karakteristik üstünlüklere sahip olmala-
rından dolayı değişken hız/moment kontrolü gerektiren endüst-
riyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bununla
birlikte çalışma koşulları ile değişen parametrelere ve doğru-
sal olmayan matematiksel modele sahip olmaları ASM’lerin
kontrol başarımını zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan vektör kont-
rol yöntemleri, ASM’lerin yüksek başarımlı sürücü uygula-
malarında etkili bir şekilde kullanılmalarını sağlamaktadır [1].
ASM’lerin hız-algılayıcısız doğrudan vektör kontrolü (DVK)
rotor açısal hızı (ωm) ile birlikte rotor akısının stator duran
eksen bileşenlerinin (ϕrα ve ϕrβ’nın) kestirilmesini gerektir-
mektedir. Fakat sıcaklık, frekans ve akı seviyesi gibi çalışma
koşulları ile değişen parametreler ve bilinmeyen yük momenti
(tL), ωm, ϕrα ve ϕrβ’nın eş-zamanlı kestirimlerinde bozulma-
lara sebep olmaktadır. Bu yüzden doğru bir şekilde akı ve hız
kestirimi ile birlikte ASM’ye ait parametrelerin geniş bir hız
aralığında kestirilmesine ve kestirim algoritmasına dahil edil-
mesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yüksek başarımlı ASM sürücüsü sıfır hız bölgesi ile alan
zayıflama bölgesi (anma hızının üzerindeki yüksek hız bölgesi)
arasında doğru hız ve/veya akı bilgisine ihtiyaç duymaktadır
[2]. Alan zayıflama bölgesini de içeren geniş bir hız aralığında
yüksek kontrol başarımı DVK için gerekli olan durumlara ila-
veten özellikle değeri sıcaklık ve frekansla değişen rotor direnci
(Rr) ve değeri akı seviyesi ile değişen mıknatıslama endüktan-
sının (Lm’nin) kestirilmesini gerektirmektedir. ASM’nin yük-
sek başarımlı kontrolü için gerekli olan durum ve parametrele-
rin kestiriminde modele uyarlamalı sistem (MUS) [3], genişle-
tilmiş Luenberger gözlemleyicisi [4], yapay sinir ağları (YSA)
[5] ve genişletilmiş Kalman filtresi (GKF) [6, 7] gibi yöntemler
kullanılmaktadır.

Literatürde MUS tabanlı parametre (Rr ve/veya Lm) kesti-
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rimine odaklanan çalışmalardan [8]’de rotor zaman sabiti kesti-
rimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca farklı Lm değerleri için (anma
değerinin %60, %80 ve %100’ü gibi) gerçekleştirilen testler ile
kestirim başarımının doğru Lm değerine oldukça duyarlı ol-
duğu belirtilmiştir. [9]’da ise rotor akılı MUS ileRr ve Lm kes-
tirimi hız-algılayıcılı olarak gerçekleştirilmiştir ve alan zayıf-
lama bölgesine ilişkin kestirim sonuçları verilmemiştir. [10]’da
YSA tabanlı MUS ile hız ve Rr kestirimi düşük hız bölgesinde
gerçekleştirilmiştir.

Durum ve parametre kestirimi için kullanılan yöntemlerden
GKF’ler, kestirim performansını iyileştirmek için sistem ve öl-
çüm gürültüleri nedeniyle doğal olarak oluşan uyartımı kullana-
bilmektedir. Ayrıca model tabanlı olmayan yöntemlerin aksine
donanım karmaşıklığını arttırmadan çok düşük/sıfır hız ve alan
zayıflama bölgesini de içeren geniş bir hız bölgesi için ASM
sürücülerine uygulanabilmektedir [11]. Hız-algılayıcısız ASM
sürücüleri için kullanılan GKF algoritması indirgenmiş dereceli
GKF (İD-GKF) ve tam dereceli GKF (TD-GKF) olarak sınıflan-
dırılabilir. İD-GKF algoritması geleneksel GKF algoritmasına
kıyasla daha az hesap yükü gerektirmesinden dolayı genellikle
yüksek hesap yükü gerektiren karmaşık kontrol sistemlerinde
kullanılmaktadır [7].

Son yıllarda GKF tabanlı kestiriciler kullanılarak gerçek-
leştirilen çalışmalar incelendiğinde, [12]’de ise hız-algılayıcılı
olarak TD-GKF ile stator direnci (Rs) ve Rr kestirimi, [13]’te
ise hız-algılayıcılı olarak İD-GKF ileRr ve Lm kestirimleri su-
nulmaktadır.

Bu çalışmanın temel katkısı sıfır hız ve alan zayıflama böl-
gesi dahil geniş bir hız aralığında çalışabilen hız-algılayıcısız
İD-GKF algoritmasını kullanan DVK tabanlı ASM sürücüsünü
literatüre tanıtmaktır. Bu amaç doğrultusunda tasarımı gerçek-
leştirilen İD-GKF ile yalnızca ölçülen akım ve gerilim bilgileri
kullanılarak ϕrα, ϕrβ , ωm, Rr ve Lm’nin eş-zamanlı kestirimi
gerçekleştirilmiştir. Hız, motora uygulanan yük momenti, Rr
ve Lm’nin doğrusal ve/veya basamak şeklindeki değişimlerin-
den elde edilen senaryolar ile test edilen İD-GKF algoritması ve
buna bağlı olarak DVK’lı sürücü sistemine ait benzetim sonuç-
ları, önerilen kestirim algoritmasının başarımının oldukça yük-
sek olduğunu göstermektedir.

2. ASM’lerin Dinamik Modeli
ASM’lerin genişletilmiş dinamik modelleri rotor akısı ya da sta-
tor akısı temelli olarak ifade edilebilmektedir. Bu çalışmada,
İD-GKF algoritması kullanılarak ϕrα, ϕrβ , ωm, Rr ve Lm’nin
eş-zamanlı kestirimini gerçekleştirmek için genel ifadesi (1) ve
(2)’de verilen stator duran eksen (αβ−) takımındaki rotor akılı
ASM modeli oluşturulmuştur.

ẋg = fg(xg, ug) + wg

= Ag(xg)xg + Bgug + wg
(1)

zg = hg(xg) + vg (Ölçüm Eşitliği)

= Hgxg + vg
(2)

Burada xg, genişletilmiş dinamik modele ait durum vektörü, fg,
durum ve girişlere ait doğrusal olmayan fonksiyonu, Ag, sis-
tem matrisi, ug, kontrol giriş vektörü Bg, giriş matrisi, wg, sis-
tem gürültüsü, hg, çıkışların fonksiyonu, Hg, ölçme matrisi ve

vg, ölçme gürültüsüdür. Genel ifadesi (1) ve (2)’de verilen ge-
nişletilmiş ASM modeline ait matris ve vektörler (3) ve (4) ile
tanımlanmıştır.

Yalnızca ölçülmeyen durum ve parametreleri kestirmek için
kullanılan indirgenmiş dereceli ASM modeline ait genel ifade-
ler (5) ve (6)’da verilmiştir. Burada (1) ve (2)’den farklı olarak
(· )i indirgenmiş modele ait değişkenleri belirtmektedir.

ẋi = fi(xi, ui) + wi

= Ai(xi)xi + Biui + wi
(5)

zi = hi(xi) + vi (Ölçüm Eşitliği)

= Hixi + vi
(6)

Genel ifadesi (5) ve (6)’da ile verilen indirgenmiş dereceli
genişletilmiş ASM modeline ait matris ve vektörler ise (7) ve
(8) ile tanımlanmıştır.

(3-4) ve (7-8)’de, vsα ve vsβ stator gerilimlerinin stator du-
ran eksen takımındaki bileşenlerini, isα ve isβ stator akımla-
rının stator duran eksen takımındaki bileşenlerini, Rs ve Rr
sırasıyla stator ve rotor dirençlerini, Ls, Lr ve Lm sırasıyla
stator, rotor ve mıknatıslama endüktanslarını, Lσ = σLs =

Ls −L2
m/Lr stator geçici endüktansını, σ kaçak föktörünü, pp

kutup çifti sayısını ve T örnekleme zamanını ifade etmektedir.

3. Hız-Algılayıcısız İD-GKF’nin Tasarımı
Bu çalışma kapsamında İD-GKF algoritmasını kullanan DVK’lı
ASM sürücüsü tasarlanmıştır. Tasarlanan İD-GKF algoritması
ile ϕrα, ϕrβ , ωm, Rr ve Lm’nin eş-zamanlı kestirimi gerçek-
lerştirilmiştir. İD-GKF algoritmasına ait genel eşitlikler aşağıda
sunulmuştur:

• Doğrusallaştırma adımı

Fk+1|k =
∂fi (xi, ui)

∂xi
|xi=x̂ik+1

(9)

Hk+1|k =
∂hi (xi, ui)

∂xi
|xi=x̂ik+1

(10)

• Zaman güncellemesi adımı

x̂−ik+1
= fi

(
x̂ik , uik+1

)
(11)

P−k+1 = Fk+1PkFTk+1 + Q (12)

• Ölçüm güncellemesi adımı

Kk+1 = P−k+1HT
k+1

[
Hk+1P−k+1HT

k+1 + R
]−1

(13)

x̂ik+1 = x̂−ik+1
+ Kk+1

(
zk+1 −Hk+1x̂−ik+1

)
(14)

Pk+1 = P−k+1 −Kk+1Hk+1P−k+1 (15)

Burada, F ve H sırası ile doğrusal olmayan modeli ve ölçüm
eşitliğini doğrusallaştırmada kullanılan fonksiyonları, P, durum
ve parametre kestirim hatasının kovaryans matrisini, K, Kalman
kazancını, Q, modelleme hatası olarak isimlendirilen sistem gü-
rültü matrisinin kovaryansını, R ise ölçüm hatası olarak isimlen-
dirilen çıkış gürültü matrisinin kovaryansını ifade etmektedir.
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4. Benzetim Sonuçları ve Gözlemler
Önerilen İD-GKF algoritmasının kestirim başarımı sıfır hız böl-
gesi ve alan zayıflama bölgesi de dahil olmak üzere çok geniş
bir hız aralığında Şekil 1’de verilen DVK’lı ASM sürücü sis-
temi ve anma değerleri Tablo 1’de verilen ASM parametreleri
kullanılarak benzetim temelli olarak test edilmektedir. DVK ta-
banlı sürücüde bulunan bütün kontrolörlerin tamamı gelenek-
sel oran+integral alıcı (proportional + integral, PI) kontrolör-
dür. θrf ise stator duran ekseni (α-ekseni) ile dönen eksen (d-
ekseni) arasındaki alan açısıdır.

Anma hızın üzerindeki alan zayıflama bölgesinde akı refe-
ransı (|ϕr|r), gerilim sınırlamasından dolayı artan hız referansı
(nrm) ile birlikte azalmakta ve buna bağlı olarak mıknatıslama
endüktansı artmaktadır [2]. Hız referansına bağlı olarak deği-
şen akı ve mıknatıslama endüktansı referanslarının matematik-
sel ifadesi (16) ve (17)’de verilmiştir.

nrm> na için |ϕr|r =
na
nrm
|ϕr|ra (16)

Tablo 1: ASM parametrelerine ait anma değerleri [13]

RsN [Ω] RrN [Ω] Lls[H] Llr[H]

2.283 2.133 0.0111 0.0111

Lm[H] tL[N.m] Pp nmN [dev/dk]

0.22 20 2 1430

BT [Nm/(rad/s)] JT [kg.m
2]

0.001 0.0183

nrm> na için Lrm =
|ϕr|ra
|ϕr|r

Lmn (17)

Burada na ve nrm, sırası ile ASM’nin anma hızı ve DVK ta-
banlı sürücüye uygulanan hız referansı, |ϕr|ra ise ASM’nin akı
referansının anma değeridir.

Önerilen hız-algılayıcısız İD-GKF tabanlı kestirim algorit-
masını kullanan DVK’lı ASM sürücüsünün kontrol başarımını
test etmek için aşağıdaki gibi iki farklı senaryo üretilmiştir:
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Şekil 1: Önerilen DVK sistemine ait blok diyagramı [2].

• Anma hızı ve çok düşük/sıfır hız bölgelerinde parametre
değişimlerine karşı İD-GKF’nin başarımı

• Alan zayıflama, anma ve çok düşük hız bölgelerinde pa-
rametre değişimlerine karşı İD-GKF’nin başarımı

Bu senaryolar için yüksek doğruluklu kestirim başarımı
elde etmek için kullanılan İD-GKF algoritmasına ait kovaryans
matrisleri (Q, R, P0) deneme-yanılma yöntemi ile belirlenmiş-
tir. Benzetimlerde kullanılan kovaryans matrisleri aşağıda veril-
miştir:

Q = diag{10−8, 10−8, 5× 10−1, 10−4, 10−4}
R = diag{10−5, 10−5}
P0 = diag{10, 10, 10, 10, 10}

Benzetim sonuçları Matlab Simulink yazılımı kullanılarak
elde edilmiş ve İD-GKF algoritması tarafından kestirilen durum
ve parametrelere ait başlangıç değerlerinin tamamı sıfır olarak
seçilmiştir.

4.1. Senaryo-I: Anma Hızı ve Çok Düşük/Sıfır Hız Bölgele-
rinde Parametre Değişimlerine Karşı İD-GKF’nin Başarımı

İD-GKF algoritmasını test etmek için Şekil 2’de gösterilen nm,
Rr , Lm ve tL referans değişimleri ile üretilen senaryoda,

• ASM sıfır, çok düşük hız ve anma hızı kapsayan geniş
bir hız aralığında çalıştırılmaktadır.

• ASM’ye farklı hız bölgelerinde 20 N.m ile -20 N.m ara-
sında basamak şeklinde değiştirilen yük momenti uygu-
lanmıştır.

• Rr ve Lm ise farklı hız bölgelerinde ve farklı yük mo-
menti değerleri için basamak ve doğrusal bir şekilde art-
tırılıp azaltılmaktadır.

Şekil 2’de verilen referans değişimler altında test edilen İD-
GKF ve DVK’lı ASM sürücüsüne ait benzetim sonuçları Şekil
3 ve 4’te verilmiştir.

4.2. Senaryo-II: Alan Zayıflama, Anma ve Çok Düşük Hız
Bölgelerinde Parametre Değişimlerine Karşı İD-GKF’nin
Başarımı

Şekil 5’te verilen nm,Rr ,Lm ve tL referans değişimleri ile test
edilen İD-GKF algoritması ve DVK’lı ASM sürücü sistemine
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Şekil 2: Senaryo-I için referans değişimler.
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Şekil 3: Senaryo-I için elde edilen benzetim sonuçları.
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Şekil 4: Senaryo-I’e ilişkin izleme ve kestirim hataları.

ait bu senaryoda ise,

• ASM sıfır hız, çok düşük hız, anma hız ve alan zayıflama
bölgelerini de kapsayan geniş bir hız aralığında çalıştırıl-
maktadır

• ASM’ye farklı hız bölgelerinde 20 N.m ile -20 N.m ara-
sında doğrusal olarak değişen yük momenti uygulanmış-
tır.

• Rr farklı hız bölgelerinde ve farklı yük momenti değer-
leri için basamak ve doğrusal bir şekilde arttırılıp azaltıl-
maktadır.

• Alan zayıflama bölgesinde çalıştırılan ASM’nin gerilim
limitinden dolayı akı seviyesinin azalması ile Lm doğal
olarak arttırılmaktadır.

Şekil 5’te verilen referans değişimler altında test edilen İD-
GKF ve DVK’lı ASM sürücüsüne ait benzetim sonuçları Şekil
6 ve 7’de verilmiştir.

4.3. Gözlemler

Önerilen kestirim algoritmasından elde edilen benzetim sonuç-
ları (Şekil 3-4 ve Şekil 6-7) incelendiğinde aşağıdaki gözlemler
yapılabilir:

• Farklı yük momenti değerleri altında sıfır hız ile alan za-
yıflama bölgesi de dahil olmak üzere geniş bir hız aralı-
ğında Rr ve Lm’nin doğrusal ve/veya basamak şeklinde
değişimleri ile test edilen İD-GKF algoritmasına ait kes-
tirim sonuçları önerilen kestiricinin başarımının oldukça
iyi olduğunu göstermektedir.

• Başlangıç değerleri sıfır olarak seçilen durum ve para-
metrelere ilişkin kestirimlerin tamamı kısa süre içeri-
sinde referans değerine yakınsamaktadır.
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Şekil 5: Senaryo-II için referans değişimler.
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Şekil 6: Senaryo-II için elde edilen benzetim sonuçları.
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Şekil 7: Senaryo-II’ye ilişkin izleme ve kestirim hataları.

• Başlangıç anında kestirimlerde meydana gelen geçici
sıçramalar sıfır başlangıç şartlarından kaynaklanmakta-
dır.

Özetle, hız-algılayıcısız DVK tabanlı ASM sürücüleri için
gerekli olan tüm durumlar (ϕrα, ϕrβ ve nm) ile birlikte Lm
ve Rr benzetim ortamında İD-GKF algoritması ile yüksek bir
doğrulukla kestirilebilmektedir.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, yüksek başarımlı DVK’lı hız-algılayıcısız ASM
sürücüleri için İD-GKF tabanlı yeni bir durum ve parametre
kestiricisi tasarlanarak benzetim temelli olarak test edilmekte-
dir. Tasarlanan kestirici ile hız-algılayıcısız vektör kontrol sis-
temleri için gerekli olan ϕrα, ϕrβ ve nm ile birlikte çalışma
koşulları ile değerleri değişen Lm ve Rr’nin eş-zamanlı kesti-
rimleri, sıfır hız ve alan zayıflama bölgesi de dahil olmak üzere
geniş bir hız aralığında ve farklı yük momenti değerleri al-
tında üretilen zorlayıcı senaryolar ile gerçekleştirilmektedir. Ta-
sarlanan kestirim algoritmasından elde edilen benzetim sonuç-
ları ve önerilen kestirim algoritmasını kullanan hız-algılayıcısız
DVK’lı ASM sürücüsünün başarımı oldukça tatmin edicidir.

Ayrıca benzetim çalışmalarından elde edilen sonuçlar
dikkate alındığında önerilen kestirim algoritmasının gerçek-
zamanlı bir sistemde testlerinin gerçekleştirilmesi gelecek ça-
lışma olarak planlanmaktadır.
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Özetçe 
Bu çalışmada, bir yer gözlem uydusunun dinamik 
denklemlerinin çıkarılması ve kontrolü ele alınmıştır. Yer 
gözlem uyduları, uzayda çeşitli bozucu etkilere maruz 
kalmaktadır. Bu bozucu etkiler altında gözlem uydusu, 
yörüngedeki görevini başarıyla gerçekleştirmesi için bu 
bozucuların bastırılması gerekmektedir. Gözlem uydularında, 
bu bozucu etkilerin bastırılması için uydu itki sistemleri 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada, uzayda görev yapan bir uydunun 
ölçülerine bağlı kalarak, SOLİDWORKS programında bir uydu 
modeli çıkarılmıştır. Uydu modelinin eylemsizlik momentleri, 
katı modelleme programı kullanılarak bulunmuştur. Uydunun 
uzayda maruz kaldığı bozucu etkiler ve kontrol torku etkisi 
altındaki dinamik denklemleri çıkarılmıştır. Uydunun dinamik 
denklemlerinden yararlanılarak durum - uzay eşitliği elde 
edilmiştir. Kontrolör olarak, durum geri beslemeli H∞ kontrolör 
kullanılmıştır. Bozucu etkiler durumunda, MATLAB ve 
SİMULİNK kullanılarak uydu simülasyonu yapılmıştır. Bu 
simülasyon sonucunda uydunun yuvarlanma, yunuslama ve 
yalpalama açıları incelendiğinde uydunun başarılı cevaplar 
verdiği gözlenmiştir. 

Abstract 
In this paper, dynamic equations finding and controlling of an 
earth observation satellite is studied. The satellite is exposed to 
various disruptive effects. This disruptive effects in an 
observation satellite, which are required blocking for 
observation satellite realize successfully in orbit task. Satellite 
propulsion systems are developed in satellites for this 
disturbance effect blocking. In this study, satellite model was 
designed, which take a sample from doing the task in space a 
satellite measurement, in SOLİDWORKS program. Inertia 
moments of satellite model are found to use by solid modeling 
program. Dynamic equations of satellite, which to be exposed 
to disturbance effects and control force effects, made 
inferences. State – space equation is obtained to use satellite 
dynamics equations. As a controller, state feedback H∞ 
controller is used. In disruptive effects state, the satellite is 
made a simulation using MATLAB and SİMULİNK. In this 

simulation result, the satellite was observed to successfully 
answer to analyze roll, pitch and yaw angles of the satellite.   

1. Giriş 

Uydular, insan tarafından yapılıp yörüngeye yerleştirilen yapay 
sistemlerdir. Uydular birçok farklı görevlerde kullanılmaktadır.  
Yer gözlem uyduları, yeryüzünden görüntü alarak yer 
istasyonuna ileten uydulardır.  Yer gözlem uydularından elde 
edilen veriler birçok kurum ve kuruluş tarafından 
kullanılmaktadır. Bu verilerin ve görüntülerin doğru bir şekilde 
elde edilmesi en önemli problemdir. Bu problem uzayda çeşitli 
etkilerden kaynaklanmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için 
akademide ve savunma sanayinde çalışmalar yürütülmektedir. 
Uydu durum kontrolü, uydunun görevinde başarılı olması ve 
uydunun yörüngesinde kalması için en önemli parametrelerden 
biridir. Durum kontrolü, belirsiz bozucu etkiler altındaki 
uydular için karmaşık yapıdadır [1]. Bu bozucu etkilerin 
bastırılması, uydunun görevini yerine getirebilmesi bakımından 
önemli parametrelerdendir. Bu bozucu etkilerin bastırılması 
için uydu itki sistemleri geliştirilmiştir. Uydu itki sistemleri, 
uydunun yönelimini kontrol eder ve uydunun yörünge 
düzeltmelerini yapmaktadır [2]. Uydunun matematiksel modeli 
çıkarıldıktan sonra, tasarlanacak kontrolör yardımıyla uydunun 
yörünge bozuklukları engellenmeye çalışılmaktadır.  
Literatürde uydu durum kontrolü ve modellenmesi üzerine 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Erberson R. Pinheiro ve Luiz C. 
G. De Souza [3], mikro uydu durum kontrolcünün LMI tabanlı 
karma H2/H∞ sentezleyerek sağlamıştır. Uydunun dinamik 
denklemleri, Euler eşitliğinden yararlanılarak çıkartılmıştır. 
Dinamik denklemler yardımıyla durum - uzay eşitliği elde 
edilmiştir. Farklı gama değerleri için sistemin verdiği cevaplar 
incelenmiştir. S. Sarma ve diğerleri [4], uydunun 
modellenmesinde MATLAB ve SİMULİNK kullanarak 
simülasyon yapmışlardır. Bu çalışmada MATLAB ve 
SİMULİNK’te spacecraft control library kullanılmıştır. 
Uyduya ait parametreler ve sensör parametreleri girilerek bir 
simülasyon gerçekleştirilmiştir. Literatürde bu konuyla ilgili 
farklı yöntemlerle uydunun modellenmesi ve kontrolü üzerine 
çalışmalar mevcuttur. 
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Yer gözlem uydusunun dinamik denklemleri Euler eşitliği ve 
momentum teoreminden yararlanılarak çıkarılmıştır. Dinamik 
denklemler kullanılarak, durum - uzay denklemleri elde 
edilmiştir. Durum kontrolü H∞ kontrolör uygulanarak 
sağlanmıştır.  
   

2. Uydunun Matematiksel Modellenmesi 

Uydu uzayda çeşitli etkilere maruz kalmaktadır. Bu etkiler, yer 
çekimi gradyen torku ve uzaydaki koşullardan dolayı oluşan 
bozucu torktur. Bu bozucu etkileri bastırmak üzere, uyduya 
kontrol torku uygulanmaktadır. Matematiksel model Euler 
eşitliği ve momentum teoremi kullanılarak çıkarılmıştır. Euler 
eşitliğinde 𝜑𝜑  yuvarlanma (roll) açısı x ekseni yönündeki 
dönmeyi, 𝜃𝜃 yunuslama (pitch) açısı y eksenindeki dönmeyi, 𝜓𝜓 
yalpalama (yaw) açısı z eksenindeki dönmeyi ifade etmektedir. 
Ix, Iy ve Iz uyduya ait eylemsizlik momentleridir.     

2.1. Dinamik Denklemlerinin Çıkarılması 

Uzayda belli bir yörüngede hareket eden uydunun çeşitli 
etkilerden kaynaklanan tork etkisindeki dinamik 
denklemlerinin bileşenleri denklem 1’de gösterilmiştir [1].  

𝐼𝐼𝑥𝑥�̈�𝜑 + �𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑧𝑧�𝜔𝜔0
2𝜑𝜑 + �𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝐼𝑧𝑧�𝜔𝜔0�̇�𝜓 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑥𝑥 + 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑥𝑥 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑥𝑥 

                                 𝐼𝐼𝑦𝑦�̈�𝜃 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑦𝑦 + 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑦𝑦 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑦𝑦                (1) 

𝐼𝐼𝑧𝑧�̈�𝜓 + �𝐼𝐼𝑥𝑥 + 𝐼𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝐼𝑦𝑦�𝜔𝜔0�̇�𝜑 + (𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑥𝑥)𝜔𝜔0
2�̇�𝜓 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑧𝑧 + 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑧𝑧 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑧𝑧 

Denklem 1’de Tc kontrol torkunu, Tg yerçekimi gradyen 
torkunu ve Td bozucu torkunu temsil etmektedir. 𝜔𝜔0 yörünge 
açısal hızını ifade etmektedir [6]. Yerçekimi gradyen torku 
bileşenleri denklem 2’deki gibi tanımlanabilir [11]. 

𝑇𝑇𝑔𝑔𝑥𝑥 = −3𝜔𝜔0
2(𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑧𝑧)𝜑𝜑 

                                   𝑇𝑇𝑔𝑔𝑦𝑦 = −3𝜔𝜔0
2(𝐼𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝐼𝑧𝑧)𝜑𝜑                            (2) 

𝑇𝑇𝑔𝑔𝑧𝑧 = 0 

Denklem 2’deki yer çekimi gradyen torkunun denklem 1’de 
yerine yazılıp denklemler düzenlendiğinde denklem 3 elde 
edilir. Denklem 3 uydunun durum dinamik denklemlerini 
oluşturur. Dinamik denklemler elde edildikten sonra durum - 
uzay denklemleri elde edilebilir. Böylelikle bozucu etkiler 
altında uydu simülasyonu yapılabilecektir.  

𝐼𝐼𝑥𝑥�̈�𝜑 + 4�𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑧𝑧�𝜔𝜔0
2𝜑𝜑 + �𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝐼𝑥𝑥�𝜔𝜔0�̇�𝜓 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑥𝑥 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑥𝑥 

                      𝐼𝐼𝑦𝑦�̈�𝜃 + 3𝜔𝜔0
2(𝐼𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝐼𝑧𝑧)𝜃𝜃 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑦𝑦 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑦𝑦                (3) 

𝐼𝐼𝑧𝑧�̈�𝜓 + �𝐼𝐼𝑥𝑥 + 𝐼𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝐼𝑦𝑦�𝜔𝜔0�̇�𝜑 + �𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑥𝑥�𝜔𝜔0
2�̇�𝜓 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑧𝑧 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑧𝑧 

2.2. Durum - Uzay Eşitliğinin Elde Edilmesi 

Uydunun dinamik denklemleri denklem 3’te elde edilmiştir. Bu 
dinamik denklemlerden yararlanarak uydunun durum - uzay 
denklemleri elde edilecektir. Durum - uzay formu denklem 4’te 
gösterilmiştir.  

�̇�𝒙(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝒙𝒙(𝑡𝑡) + 𝐵𝐵1𝒘𝒘(𝑡𝑡) 

                              𝒚𝒚(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝒙𝒙(𝑡𝑡) + 𝐷𝐷1𝒘𝒘(𝑡𝑡)                            (4) 

x(t) durum vektörünü, y(t) çıkış vektörünü ve w(t) bozucu 
girişini temsil etmektedir. Uydunun değişken parametreleri 
denklem 5’te gösterilmiştir. 

                                            𝒙𝒙(𝑡𝑡) = �
𝜑𝜑
𝜃𝜃
𝜓𝜓
�                                          (5) 

Durum - uzay eşitliği elde edebilmek için denklem 3 yeniden 
düzenlenerek denklem 6 elde edilir. 

�̈�𝜑 +
4�𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑧𝑧�𝜔𝜔0

2𝜑𝜑
𝐼𝐼𝑥𝑥

+
�𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝐼𝑥𝑥�𝜔𝜔0�̇�𝜓

𝐼𝐼𝑥𝑥
=
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑥𝑥

+
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑥𝑥

 

                             �̈�𝜃 +
3𝜔𝜔0

2(𝐼𝐼𝑥𝑥𝑧𝑧)𝜃𝜃
𝐼𝐼𝑦𝑦

=
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑦𝑦

+
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑦𝑦

                          (6) 

�̈�𝜓 −
�−𝐼𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝐼𝑧𝑧 + 𝐼𝐼𝑦𝑦�𝜔𝜔0�̇�𝜑

𝐼𝐼𝑧𝑧
+
�𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑥𝑥�𝜔𝜔0

2�̇�𝜓
𝐼𝐼𝑧𝑧

=
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑧𝑧
𝐼𝐼𝑧𝑧

+
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑧𝑧
𝐼𝐼𝑧𝑧

 

Denklem 6’da elde edilen denklemleri durum - uzay formuna 
getirebilmek için denklem 7’den yararlanılarak dönüşüm 
uygulanır. Ayrıca verilen eşitliği basitleştirmek amacıyla 
denklem 8 kullanılarak dönüşüm yapılır. 

�̇�𝜑 = 𝜑𝜑1 

                                                 �̇�𝜃 = 𝜃𝜃1                                                   (7) 

�̇�𝜓 = 𝜓𝜓1 

                                             𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐼𝐼𝑎𝑎 − 𝐼𝐼𝑎𝑎                                         (8) 

𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 = 𝐼𝐼𝑎𝑎 − 𝐼𝐼𝑎𝑎 − 𝐼𝐼𝑐𝑐 

Denklem 7 ve denklem 8’de verilen dönüşümler denklem 6’da 
kullanılarak denklem 9 elde edilir. 

�̇�𝜑1 +
4�𝐼𝐼𝑦𝑦𝑧𝑧�𝜔𝜔0

2𝜑𝜑
𝐼𝐼𝑥𝑥

+
�𝐼𝐼𝑦𝑦𝑧𝑧𝑥𝑥�𝜔𝜔0𝜓𝜓1

𝐼𝐼𝑥𝑥
=
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑥𝑥

+
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑥𝑥

 

                              �̇�𝜃1 +
3𝜔𝜔0

2(𝐼𝐼𝑥𝑥𝑧𝑧)𝜃𝜃
𝐼𝐼𝑦𝑦

=
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑦𝑦

+
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑦𝑦

                       (9) 

�̇�𝜓1 −
�𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥𝑧𝑧�𝜔𝜔0𝜑𝜑1

𝐼𝐼𝑧𝑧
+
�𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥�𝜔𝜔0

2𝜓𝜓1
𝐼𝐼𝑧𝑧

=
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑧𝑧
𝐼𝐼𝑧𝑧

+
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑧𝑧
𝐼𝐼𝑧𝑧

 

Denklem 9’u durum - uzay formuna uygun hale getirmek için 
değişken parametrelerinin türevi yalnız bırakılır.  Parametreler 
ayrıldıktan sonra denklem 10 elde edilir. 

�̇�𝜑1 = −
4�𝐼𝐼𝑦𝑦𝑧𝑧�𝜔𝜔0

2𝜑𝜑
𝐼𝐼𝑥𝑥

−
�𝐼𝐼𝑦𝑦𝑧𝑧𝑥𝑥�𝜔𝜔0𝜓𝜓1

𝐼𝐼𝑥𝑥
+
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑥𝑥

+
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑥𝑥

 

                          �̇�𝜃1 = −
3𝜔𝜔0

2(𝐼𝐼𝑥𝑥𝑧𝑧)𝜃𝜃
𝐼𝐼𝑦𝑦

+
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑦𝑦

+
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑦𝑦

                    (10) 

�̇�𝜓1 =
�𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥𝑧𝑧�𝜔𝜔0𝜑𝜑1

𝐼𝐼𝑧𝑧
−
�𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥�𝜔𝜔0

2𝜓𝜓1
𝐼𝐼𝑧𝑧

+
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑧𝑧
𝐼𝐼𝑧𝑧

+
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑧𝑧
𝐼𝐼𝑧𝑧

 

Denklem 10 kullanılarak uydunun durum – uzay denklemleri 
elde edilebilir. Denklem 11 uydunun kontrolsüz durum – uzay 
denklemlerini oluşturmaktadır.  

�̇�𝒙𝑇𝑇(𝑡𝑡) = [�̇�𝜑 �̇�𝜃 �̇�𝜓 �̇�𝜑1 �̇�𝜃1 �̇�𝜓1] 
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𝐴𝐴 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

−4𝜔𝜔0
2𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑥𝑥

0 0 0 0 −𝜔𝜔0
𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑥𝑥

0 −3𝜔𝜔0
2𝐼𝐼𝑥𝑥𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑦𝑦

0 0 0 0

0 0 −3𝜔𝜔0
2𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑦𝑦

𝜔𝜔0
𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑦𝑦

0 0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

     

                               𝐵𝐵1 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
𝐼𝐼𝑥𝑥

0 0

0
1
𝐼𝐼𝑦𝑦

0

0 0
1
𝐼𝐼𝑧𝑧⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

                                        (11) 

 

𝐶𝐶 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0

−
4𝜔𝜔0

2𝐼𝐼𝑦𝑦𝑧𝑧
𝐼𝐼𝑥𝑥

0 0 0 0 −𝜔𝜔0
𝐼𝐼𝑦𝑦𝑧𝑧𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑥𝑥

0 −
3𝜔𝜔0

2𝐼𝐼𝑥𝑥𝑧𝑧
𝐼𝐼𝑦𝑦

0 0 0 0

0 0 −
3𝜔𝜔0

2𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑧𝑧

𝜔𝜔0
𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥𝑧𝑧
𝐼𝐼𝑧𝑧

0 0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝐷𝐷1 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
𝐼𝐼𝑥𝑥

0 0

0
1
𝐼𝐼𝑦𝑦

0

0 0
1
𝐼𝐼𝑧𝑧⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

3. Durum Geri Beslemeli H∞ Kontrolör 
H∞ kontrolcü, sisteme gelen bozucu etkilerin azaltılmasının en 
iyi yolu olarak, bozuculardan denetlenmek istenen çıkışlara 
olan transfer fonksiyonları matrisinin H∞ normunu en küçük 
yapma işlemi olarak tanımlanır [7]. H∞ kontrolöre ait blok 
diyagramı Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: H∞ Kontrolör Blok Diyagramı 

Blok diyagramında u(t) kontrol girişini, w(t) bozucu girişini, 
y(t) denetlenmek istenen büyüklükleri, z(t) geri-besleme 
işaretlerini, K denetleyiciye ait ilişkin transfer fonksiyonları 
matrisini ve G denetleyici dışında kalan tüm sistemin transfer 

fonksiyonu matrisini göstermektedir [7]. H∞ kontrolör durum - 
uzay formu denklem 12’de gösterilmiştir. x(t) durum 
vektörünü, y(t) çıkış vektörünü, w(t) bozucu girişini ve u(t) 
kontrol girdisini temsil etmektedir. A, B1, B2, C1, D11, D12 
matrisleri sistemin bilinen uygun boyutlu durum – uzay 
matrisleridir.  

�̇�𝒙(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝒙𝒙(𝑡𝑡) + 𝐵𝐵1𝒘𝒘(𝑡𝑡) + 𝐵𝐵2𝒖𝒖(𝑡𝑡) 

                     𝒚𝒚(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶1𝒙𝒙(𝑡𝑡) + 𝐷𝐷11𝒘𝒘(𝑡𝑡) + 𝐷𝐷12𝒖𝒖(𝑡𝑡)               (12) 

Denklem 13 H∞ kontrol yasasını oluşturan DME’lerdir. Y ve Z 
bilinmeyen matrislerdir. Minumum 𝛾𝛾  durumunda ve 
DME’lerde verilen şartlara uyan Y ve Z matrisleri bulunduğu 
takdirde kontrol kazancı hesaplanabilmektedir. MATLAB [8] 
programında m. file dosyasında hazırlanan H∞ kontrolör 
YALMİP [9] çözücüsü kullanılarak denklem 13’teki 
DME’lerin şartlarını sağlayan Y ve Z matrisleri 
hesaplanmaktadır.  

  

⎣
⎢
⎢
⎡
−𝑌𝑌 0 0 0
0 𝑌𝑌𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝑍𝑍𝑇𝑇𝐵𝐵2𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝑌𝑌 + 𝐵𝐵2𝑍𝑍 𝐵𝐵1 𝑌𝑌𝐶𝐶1𝑇𝑇 + 𝑍𝑍𝑇𝑇𝐷𝐷12𝑇𝑇

0 𝐵𝐵1𝑇𝑇 −𝛾𝛾𝐼𝐼 𝐷𝐷11𝑇𝑇
0 𝐶𝐶1𝑌𝑌 + 𝐷𝐷12𝑍𝑍 𝐷𝐷11 −𝛾𝛾𝐼𝐼 ⎦

⎥
⎥
⎤
<0 

                                        𝑌𝑌 > 0                                  (13) 

Denklem 13’ün şartlarını sağlayan Y ve Z matrisleri bulunduğu 
takdirde en iyi H∞ kontrolör kazancı elde edilecektir. H∞ 
kontrolör kazancı denklem 14’ten yararlanarak 
hesaplanmaktadır.  

                                          𝐾𝐾 = 𝑍𝑍𝑌𝑌−1                               (14) 

K kontrol kazancını ifade etmektedir. K kontrol kazancı bozucu 
etki karşısında itki sistemlerinin gerekli torku üreterek uydunun 
yörüngede kalmasını sağlayacaktır. 

4. Uydu Parametreleri 
Uydu modeli, katı modelleme programında gerçek bir yer 
gözlem uydusunun ölçüleri kullanılarak çıkarıldı. Katı 
modelleme programında uyduya ait parametreler elde 
edilmiştir. Ayrıca uyduya ait diğer parametreler ve katı 
modelleme programından elde edilen değerler Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1: Uydu Parametreleri 
  
 
 
 

Tablo 1’deki değerler ve uyduya ait denklem 16 MATLAB 
programında m. dosyasına eklenir.  

 

Ix 175.5 kgm2

Iy 225 kgm2

Iz 234 kgm2

ω 0 1.06x10-3 rad/s

Yörünge Yüksekliği 700 km

m 450 kg
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5. Simülasyon Sonuçları 

Uydu simülasyonu, MATLAB ve SİMULİNK [10] kullanılarak 
yapılmıştır. MATLAB programında m. dosyası oluşturularak 
uydu parametreleri ve durum - uzay denklemleri oluşturulur. 
Kontrolör için m. dosyasında bilinmeyen matrisleri çözecek 
kontrolör dosyası oluşturulur. YALMİP çözücüsü kullanılarak 
denklem 21 elde edilir. 

                                         𝛾𝛾∞ = 4.68                                   (21) 

𝐾𝐾 = �
−720.90 0 0 −410.84 0 −0.19

0 −924.27 0 0 −526.75 0
0 0 −961.24 −0.19 0 −547.81

�          

SİMULİNK programında, bozucu girişi olarak üç eksende 
Tdx=1.sin(0.5t) Nm, Tdy=1.sin(0.7t) Nm ve Tdz=1.sin(t) Nm 
değerleri girildikten sonra simülasyon yapılmıştır. Simülasyon 
sonuçları aşağıda verilmiştir (Şekil 2 - 11) . 

Şekil 2: Uydu Yuvarlanma Açısı 

Şekil 3: Uydu Yunuslama Açısı 
 
 
 
 

Şekil 4: Uydu Yalpalama Açısı 

Kontrollü durumun kontrolsüz durumla karşılaştırılması Şekil 
5’te gösterilmiştir. 

Şekil 5: Kontrollü ve Kontrolsüz Durumların Karşılaştırılması 

Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 incelendiğinde kontrolcünün uyduyu 
belli bir yörüngede tuttuğu görülmektedir. Kontrolcünün 
uyduyu yörüngede tutması Şekil 5’te daha iyi görülmektedir. 
Uyduya kontrol kuvveti uygulanmadığında saptığı 
görülmektedir. Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 kontrol etkisi altında 
belli açı aralıklarında kalmaktadır. Kontrolsüz durumda uydu 
zamanla yörüngeden sapmaktadır. Uydu kontrolsüz durumda 
yörüngeden saptığı için Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te 
eklenmemiştir. 
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Şekil 6: Uydu Yuvarlanma İvmesi 

Şekil 7: Uydu Yunuslama İvmesi 

Şekil 8: Uydu Yalpalama İvmesi 

Şekil 9: Uydu x Ekseni Kontrol Torku 

Şekil 10: Uydu y Ekseni Kontrol Torku 
 

Şekil 11: Uydu z Ekseni Kontrol Torku 

Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 uydunun kontrollü ve kontrolsüz 
durumuna ait ivme cevapları görülmektedir. Kontrolsüz 
duruma göre kontrolcünün iyi cevaplar verdiği görülmektedir. 
Şekil 9, Şekil 10 ve Şekil 11’de uydunun yörüngede kalması 
için gerekli olan tork miktarları görülmektedir.  
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6. Sonuç 

Bu çalışmada, bir yer gözlem uydusunun dinamik denklemleri 
elde edilmiştir. Dinamik denklemler incelendiğinde, uyduya 
yer çekimi gradyen torku, uzayda çeşitli nedenlerden 
kaynaklanan bozucu tork ve yörünge düzeltmelerini sağlayan 
kontrol torku etki etmektedir.  
Dinamik denklemlerinden yararlanılarak uydunun durum - 
uzay denklemleri elde edilmiştir. Durum - uzay denklemlerini 
de kullanılarak durum geri beslemeli H∞ kontrolör tasarımı 
yapılmıştır. Kontrolör optimizasyon yapılarak uydu çeşitli 
bozucu etkiler altında simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon 
sonucundan H∞ kontrolörün başarılı cevaplar verdiği 
gözlemlenmiştir. Uydu açıları kontrolsüz durumdan daha 
başarılı sonuçlar vermekte ve uyduyu belli bir açı aralığında 
tutmaktadır. Şekil 5 incelendiğinde, kontrolsüz durumda 
bozucu etkiler altındaki uydunun yörüngesinden saptığı 
gözlemlenmektedir. H∞ kontrolör ise uyduyu belli bir aralıkta 
tutmaktadır. Sistemin ivme cevapları incelendiğinde 
kontrolörün ivme cevaplarını kontrolsüz duruma göre daha iyi 
sonuç verdiği görülmektedir. Kontrolcü bozucu etkiler 
karşısında kontrol torku üretmekte ve bu kontrol torkunu etki 
ettirerek uydunun belli bir yörüngede kalmasını sağlamaktadır.    
Sonuç olarak, kontrolör olmadan uydu, uzayda görevini başarılı 
bir şekilde gerçekleştiremez. Bu yüzden, durum kontrolü 
uydular için en önemli parametrelerden bir tanesidir. Başarılı 
bir durum kontrolü uydunun performansını artıracaktır. 
Bu çalışmada Euler tabanlı model kullanılmıştır. Sonraki 
çalışmalarda Euler model yerine quaternion tabanlı modelde 
çalışmalar yapılarak sonuçlar karşılaştırılacaktır. Ayrıca model 
belirsizliklerine karşı da bir karşılaştırma yapılacaktır.  
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Özetçe 
Bu çalışmada, bir yer gözlem uydusunun bozucu etkiler 
karşısında durum kontrolünü sağlayan H∞ ve H2/H∞ 
kontrolörlerin karşılaştırılması ele alınmıştır. Yer gözlem 
uyduları uzayda çeşitli etkilere maruz kalmaktadır. Bu etkiler, 
uydunun yörüngesinden sapması ve görevini yerine 
getirememesi gibi problemlere neden olmaktadır. Bu bozucu 
etkilerin bastırılması için uydu itki sistemleri geliştirilmiştir. 
Tasarlanan kontrolörle beraber bu bozucu girişler 
bastırılabilmektedir. Bu çalışmada, uzayda görev yapan bir 
uydunun ölçülerine bağlı kalarak katı modelleme programında 
bir uydu modeli çıkarılmıştır. Uydu modelinin eylemsizlik 
momentleri, SOLİDWORKS programı kullanılarak 
bulunmuştur. Uydu kontrolü için iki tane kontrolör tasarımı 
yapılmıştır. Uydu kontrolünde karşılaştırılmak üzere durum 
geri beslemeli H∞ kontrolör ve H2 ile H∞ kontrolörlerin 
sentezlenmesiyle oluşan H2/H∞ kontrolör kullanılmıştır. 
Bozucu etkiler karşısında MATLAB [1] ve SİMULİNK [2] 
kullanılarak uydu simülasyonu yapılmıştır. Bu simülasyon 
sonucunda uydunun yuvarlanma, yunuslama ve yalpalama 
açıları incelendiğinde H2/H∞ kontrolörün daha başarılı cevaplar 
verdiği gözlenmiştir. 

Abstract 

In this study, H∞ and H2/H∞ control of an earth abservation 
satalite under disturptive forces have been investigated 
comperatively. Earth observation satellite is exposed of various 
disruptive effects. These effects are caused problems as 
deviating from the orbit of satellite and put back mission 
success. Satellite propulsion systems are improved in satellite 
for this disturbance effect blocking. These disturbance effects 
are blocked with integrated controllers. In this study, satellite 
model was designed, which take sample from doing task in 
space a satellite measurement, in Solidworks program. Inertia 
moments of satellite model are Obtained by usind 
SOLIDWORKS cad model. Two controller designs are 
made for satellite attitude control. An state feadback H∞ 

controller and H2/ H∞ controller which is composed of H2 and 
H∞ controller are used in order to compare for satallite control 
application. In disruptive effects state, Simulation of the 
system is conducted by using MATLAB [1] and 
SIMULINK [2].  Outcomes of the simulation ilustrates 
that, H2/H∞ controller was observed more successfull answer 
to analyze roll, pitch and yaw angles of the satellite. 

1. Giriş 
Uydular, insan tarafından yapılıp yörüngeye yerleştirilen yapay 
uydulardır. Yer gözlem uyduları, yeryüzünden görüntü alarak 
yer istasyonuna ileten sistemlerdir. Bu veriler, çeşitli amaçlarla 
farklı kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Bu 
verilerin doğru iletilmesi yer gözlem uydusundan beklenen en 
önemli parametrelerdendir. Gözlem uyduları uzayda çeşitli 
etkilere maruz kalmakta ve yörüngesinde bozulmalar meydana 
gelmektedir. Bu bozulmayı düzeltmek üzere uydu itki 
sistemleri geliştirilmiştir [3]. Uyduda itki sistemlerinin devreye 
girmesi ve gerekli torkun üretilmesi uydu yönelim belirleme ve 
kontrol alt sistemi tarafından sağlanmaktadır.  
Uydu durum kontrolü, uydunun görevinde başarılı olması ve 
uydunun yörüngesinde kalması için en önemli 
parametrelerdendir. Durum kontrolü, belirsiz bozucu etkiler 
altındaki uydular için karmaşık yapıdadır [4]. Yapılacak 
kontrolör bu bozucu etkileri bastırabilmeli ve uydunun yörünge 
bozukluklarına izin vermemelidir. 
Literatürde uydu kontrolü ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
Erberson R. Pinheiro ve Luiz C. G. De Souza [5], mikro uydu 
durum kontrolü LMI tabanlı H2/H∞ sentezlenerek sağlanmıştır. 
Farklı gama değerleri için sistemin verdiği cevapları 
incelemiştir. C. Pittet, J. Mignot, C. Fallet [6], mikro uyduda 
LMI tabanlı H∞ kontrolör kullanmışlardır. Uydu modelinde 
birçok nonlineer olduğu için uydunun nonlineer modeli 
çıkartılmıştır. Simülasyon yapılarak nonlineer modeli ile 
nonlineer olmayan modeliyle karşılaştırılmıştır. Uydu yörünge 
açıları kontrol edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde farklılık 
olduğu gözlemlenmiştir. Literatürde bu konuyla ilgili 
çalışmalar devam etmektedir. Literatürde bu konuyla ilgili 
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farklı yöntemlerle uydunun modellenmesi ve kontrolü üzerine 
çalışmalar mevcuttur. 
Uydu kontrolü yapmak üzere iki tane kontrolör tasarlanmıştır. 
H∞ kontrolör ve H2/H∞ kontrolör, bozucu etkiler karşısında 
sistemin cevapları alındıktan sonra karşılaştırma yapılacaktır.  

2. Uydunun Dinamik Denklemleri 

Uydu dinamik denklemleri momentum korunumdan ve Euler 
eşitliğinden yararlanılarak çıkartılmıştır. Uydunun dinamik 
denklemleri denklem 1’de [4, 11] gösterilmiştir. 

�̇�𝜑1 + 4�𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦�𝜔𝜔0
2𝜑𝜑/𝐼𝐼𝑥𝑥 + �𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥�𝜔𝜔0𝜓𝜓1/𝐼𝐼𝑥𝑥 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑥𝑥/𝐼𝐼𝑥𝑥 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑥𝑥/𝐼𝐼𝑥𝑥 

                     �̇�𝜃1 + 3𝜔𝜔0
2(𝐼𝐼𝑥𝑥𝑦𝑦)𝜃𝜃/𝐼𝐼𝑦𝑦 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑦𝑦/𝐼𝐼𝑦𝑦 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑦𝑦//𝐼𝐼𝑦𝑦                (1) 

�̇�𝜓1 − �𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥𝑦𝑦�𝜔𝜔0𝜑𝜑1/𝐼𝐼𝑦𝑦 + �𝐼𝐼𝑦𝑦𝑥𝑥�𝜔𝜔0
2𝜓𝜓1/𝐼𝐼𝑦𝑦 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑦𝑦/𝐼𝐼𝑦𝑦 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑦𝑦/𝐼𝐼𝑦𝑦 

Denklem 1’deki dinamik denklemlere ait değişkenler denklem 

2 ‘de gösterilmiştir.  

                                    𝒙𝒙(𝒕𝒕) = �
𝜑𝜑
𝜃𝜃
𝜓𝜓
�                                   (2) 

𝜑𝜑  yuvarlanma (roll) açısı x ekseni yönündeki dönmeyi, 𝜃𝜃 
yunuslama (pitch) açısı y eksenindeki dönmeyi, 𝜓𝜓 yalpalama 
(yaw) açısı z eksenindeki dönmeyi ifade etmektedir. Denklem 
1’de Ix, Iy ve Iz uydunun eksenlere göre eylemsizlik 
momentlerini ifade etmektedir. 𝜔𝜔0 yörünge açısal hızını ifade 
etmektedir [7]. Tc kontrol torkunu, Td ise bozucu torkunu ifade 
etmektedir [8].  

3. Kontrolör Tasarımı 

Uydu kontrolünde kullanılmak üzere iki tane kontrolör 
tasarlanacaktır. Tasarlanacak kontrolörlerin sistem cevaplarını 
iyileştirerek, uydunun yörüngeden sapmasını engellemelidir. 
Kontrolör olarak durum geri beslemeli H∞ kontrolör ve durum 
geri beslemeli karma H2/H∞ kontrolör tercih edilmiştir.  

3. 1. H∞ Kontrolör Tasarımı 

H∞ kontrolcü, sisteme gelen bozucu etkilerin azaltılmasının en 
iyi yolu olarak, bozuculardan denetlenmek istenen çıkışlara 
olan transfer fonksiyonları matrisinin H∞ normunu en küçük 
yapma işlemi olarak tanımlanır [9]. H∞ kontrolöre ait blok 
diyagramı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 
 

Şekil 1: H∞ Kontrolör Blok Diyagramı 

Blok diyagramında u(t) kontrol girişini, w(t) bozucu girişini, 
y(t) denetlenmek istenen büyüklükleri, z(t) geri-besleme 
işaretlerini, K denetleyiciye ait ilişkin transfer fonksiyonları 
matrisini ve G denetleyici dışında kalan tüm sistemin transfer 
fonksiyonu matrisini göstermektedir [9]. 

�̇�𝒙(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝒙𝒙(𝑡𝑡) + 𝐵𝐵1𝒘𝒘(𝑡𝑡) + 𝐵𝐵2𝒖𝒖(𝑡𝑡) 

                     𝒚𝒚(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶1𝒙𝒙(𝑡𝑡) + 𝐷𝐷11𝒘𝒘(𝑡𝑡) + 𝐷𝐷12𝒖𝒖(𝑡𝑡)                  (3)                                         

H∞ kontrolör durum - uzay formu denklem 3’te gösterilmiştir. 
x(t) durum vektörünü, y(t) çıkış vektörünü, w(t) bozucu girişini 
ve u(t) kontrol girdisini temsil etmektedir. A, B1, B2, C1, D11 ve 
D12 matrisleri uydunun bilinen durum – uzay matrisleridir. 
Denklem 3’ten yararlanarak MATLAB’te hazırlanan kontrolör 
ile K kazancı elde edilmeye çalışılacaktır. K kazancını 
hesaplayabilmek için bilinmeyen matrislerin hesaplanması 
gerekmektedir. MATLAB programında YALMİP [10] 
kullanılarak bu bilinmeyen matrisler çözülmektedir. 
Bilinmeyen matrisler denklem 4’teki DME’ler kullanılarak 
çözülür.  

⎣
⎢
⎢
⎡
−𝑌𝑌 0 0 0
0 𝑌𝑌𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝑍𝑍𝑇𝑇𝐵𝐵2𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝑌𝑌 + 𝐵𝐵2𝑍𝑍 𝐵𝐵1 𝑌𝑌𝐶𝐶1𝑇𝑇 + 𝑍𝑍𝑇𝑇𝐷𝐷12𝑇𝑇

0 𝐵𝐵1𝑇𝑇 −𝛾𝛾𝐼𝐼 𝐷𝐷11𝑇𝑇
0 𝐶𝐶1𝑌𝑌 + 𝐷𝐷12𝑍𝑍 𝐷𝐷11 −𝛾𝛾𝐼𝐼 ⎦

⎥
⎥
⎤
<0 

                                             𝑌𝑌 > 0                                            (4) 

Denklem 4’teki şartları sağlayan minumum 𝛾𝛾 durumunda Y ve 
Z matrisleri bulunduğu takdirde en iyi H∞ kontrolör kazancı 
elde edilecektir. Y ve Z matrisleri denklem 5’te yerine yazılarak 
kontrol kazancı elde edilecektir. 

                                          𝐾𝐾 = 𝑍𝑍𝑌𝑌−1                                     (5) 
 
3. 2. H2/H∞ Kontrolör Tasarımı  

Durum geri beslemeli H∞ kontrolör frekans cevaplarını 
iyileştirmede daha başarılıdır. Ama bir kapalı-çevrim sistemi 
için iyi bir geçici rejim cevabını garanti edemez. H2 kontrolör 
ise geçici rejim cevaplarında daha başarılıdır [9]. Sistemden 
daha iyi cevap alabilmek adına H∞ kontrolör ve H2 
sentezlenerek H2/H∞ kontrolör elde edilir. Şekil 2.’de H2/H∞ 
kontrolör blok diyagramı gösterilmiştir. 
 
 
 
 
   
 
                                                                   
 

Şekil 2: H2/H∞ Kontrolör Blok Diyagramı [5] 

z1(t) ve z2(t) çıkış vektörlerini, w(t) bozucu girişini, u(t) kontrol 
girdisini, x(t) durum vektörünü ve K kontrol kazancını 
göstermektedir. G ise denetleyici dışında kalan tüm sistemin 
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transfer fonksiyonu matrisini göstermektedir [9]. Kontrolöre ait 
durum - uzay formu denklem 6’da gösterilmiştir.  

�̇�𝒙(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝒙𝒙(𝒕𝒕) + 𝐵𝐵1𝒘𝒘(𝒕𝒕) + 𝐵𝐵2𝒖𝒖(𝒕𝒕) 

                   𝒛𝒛𝟏𝟏(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶1𝒙𝒙(𝒕𝒕) + 𝐷𝐷11𝒘𝒘(𝒕𝒕) + 𝐷𝐷12𝒖𝒖(𝒕𝒕)                (6) 

𝒛𝒛𝟐𝟐(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶2𝒙𝒙(𝒕𝒕) + 𝐷𝐷21𝒘𝒘(𝒕𝒕) + 𝐷𝐷22𝒖𝒖(𝒕𝒕) 

A, B1, B2, C1, C2, D11, D12, D21, D22 matrisleri uydunun bilinen 
durum – uzay matrisleridir. 
H2/H∞ kontrolör tasarımında denklem 7’deki DME’ler 
kullanılacaktır. 

�
𝑋𝑋𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝑊𝑊𝑇𝑇𝐵𝐵2𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝐵𝐵2𝑊𝑊 𝐵𝐵1 𝑋𝑋𝐶𝐶1𝑇𝑇 + 𝑊𝑊𝑇𝑇𝐷𝐷12𝑇𝑇

𝐵𝐵1𝑇𝑇 −𝛾𝛾𝐼𝐼 𝐷𝐷11𝑇𝑇
𝐶𝐶1𝑋𝑋 + 𝐷𝐷12𝑊𝑊 𝐷𝐷11 −𝛾𝛾𝐼𝐼

� < 0 

                      �
𝑄𝑄 𝐶𝐶2𝑋𝑋 + 𝐷𝐷22𝑊𝑊

𝑋𝑋𝐶𝐶2𝑇𝑇 + 𝑊𝑊𝑇𝑇𝐷𝐷22𝑇𝑇 𝑋𝑋 � > 0               (7) 

𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑄𝑄) <ƞ 

Denklem 7’deki DME’ler YALMİP kullanılarak X, W, Q, 𝛾𝛾 ve 
ƞ hesaplandığında kontrol kazancı hesap edilebilir. K kazancı 
denklem 8’deki DME’lerin uygun çözülmesiyle bulunabilir. 

                                          𝐾𝐾 = 𝑊𝑊𝑋𝑋−1                                            (8)                                                                           

4. Uydu Parametreleri 

Uydu modeli, katı modelleme programında gerçek bir yer 
gözlem uydusunun ölçüleri kullanılarak çıkarıldı. 
SOLİDWORKS programında uyduya ait parametreler elde 
edilmiştir. Ayrıca uyduya ait diğer parametreler ve katı 
modelleme programından elde edilen değerler Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1: Uydu Parametreleri 
  

 

 

 

 

Tablo 1’deki değerler ve uyduya ait durum – uzay denklemleri 
MATLAB programında m. dosyasına eklenir. 

5. Simülasyon Sonuçları 

Uydu simülasyonu SİMULİNK kullanılarak yapılmıştır. 
MATLAB programında m. dosyası oluşturularak uydu 
parametreleri ve durum - uzay denklemleri oluşturulur. H2/H∞ 
kontrolör ve H∞ kontrolör için bilinmeyen matrisleri 
çözdürecek m. dosyası hazırlanır. MATLAB’te hazırlanan 
dosyalar çalıştırıldığında denklem 9’daki sonuçlar elde edilir. 

𝐾𝐾∞ = �
−720.90 0 0 −410.84 0 −0.18

0 −924.27 0 0 −526.75 0
0 0 −924.27 −0.18 0 −526.75

�   

𝐾𝐾2,∞ = �
−811.20 0 0 −469.9 0 −0.18

0 −1040.02 0 0 −602.6 0
0 0 −1081.8 −0.2 0 −626.7

�   

                                          𝛾𝛾∞ = 4.68                                 (9) 

𝛾𝛾2,∞ = 2.94 

𝜌𝜌 = 13.62 
 
SİMULİNK programında, bozucu girişi olarak üç eksende 
Tdx=1.sin(0.5t) Nm, Tdy=1.sin(0.7t) Nm ve Tdz=1.sin(t) Nm 
değerleri girildikten sonra simülasyon yapılmıştır. Simülasyon 
sonuçları aşağıda verilmiştir (Şekil 3 – 11). 

Şekil 3: Uydu Yuvarlanma Açısı 

Şekil 4: Uydu Yunuslama Açısı 

 

Ix 175.5 kgm2

Iy 225 kgm2

Iz 234 kgm2

ω 0 1.06x10-3 rad/s

Yörünge Yüksekliği 700 km

m 450 kg
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Şekil 5: Uydu Yalpalama Açısı 

Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5 incelendiğinde iki kontrolörün 
uyduyu belli bir yörüngede tuttuğu görülmektedir. Uydunun 
açısal yer değiştirmeleri incelendiğinde H2/H∞ genlikleri daha 
iyi bastırdığı görülmektedir. 

Şekil 6: Uydu Yuvarlanma İvmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Uydu Yunuslama İvmesi 

 

Şekil 8: Uydu Yalpalama İvmesi 

Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 incelendiğinde uydunun ivmeleri 
incelendiğinde H2/H∞ kontrolörün ivme cevaplarını daha iyi 
bastırdığı görülmektedir.  
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Şekil 9: Uydu x Ekseni Kontrol Torku 

Şekil 10: Uydu y Ekseni Kontrol Torku 

Şekil 11: Uydu z Ekseni Kontrol Torku 

Şekil 9, Şekil 10 ve Şekil 11 incelendiğinde bozucu etkiler 
karşısından iki kontrolörün yaklaşık olarak aynı miktarda tork 
ürettikleri görülmektedir. 

6. Sonuç 

Bu çalışmada, uydunun H∞ kontrolör ve H2/H∞ kontrolör 
uygulanarak simülasyonu yapılmıştır. H2/H∞ kontrolör ve H∞ 
kontrolör için K kontrol kazançlarını elde eden kontrolörler 
tasarlanmıştır. Uydu parametreleri kullanılarak sistem için en 
iyi cevabı verecek K kontrol kazancı elde edilmiştir.  Kapalı 
çevrim uydu modeli çıkartılmış ve K kontrol kazancı etki 
ettirilerek simülasyon yapılmıştır. Simülasyon sonuçları 
karşılaştırılarak en iyi performansı sağlayan kontrolör 
incelenmiştir.  
Simülasyon sonuçları incelendiğinde H2/H∞ kontrolör H∞ 
kontrolöre göre daha iyi cevaplar verdiği gözlenmiştir. Uydu 
yörünge açıları kontrol edildiğinde H2/H∞ kontrolör verdiği 
cevapların genlikleri daha düşük olduğu görülmüştür. Uydunun 
ivme cevapları incelendiğinde H2/H∞ kontrolörün ivme 
genliklerini daha iyi bastırdığı görülmektedir. İki kontrolörün 
tork miktarları incelendiğinde iki kontrolörün de aynı torkları 
ürettiği görülmektedir.  
Sonuçlar incelendiğinde H2/H∞ kontrolörün daha iyi 
performans sağladığı görülmektedir. Sonraki çalışmalarda 
Euler tabanlı model yerine quaternion tabanlı modelde 
çalışmalar yapılarak sonuçlar karşılaştırılacaktır. Ayrıca model 
belirsizliklerine karşı da bir karşılaştırma yapılacaktır. Bu 
çalışmalar farklı kontrolörler kullanılarak yapılacak ve 
uydularda  kullanılacak kontrolörde en iyi performansı verecek 
kontrolör incelenecektir.  
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Özetçe 

Bu çalışmada, frekans bölgesinde veriye dayalı sabit dereceli 

H∞ kontrolcü sentezi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. 

Kapalı çevrim testlerden elde edilen veriler kullanılarak 

nominal kararlılık ve performans kriterleri ile birlikte 

genelleştirilmiş sistemin oluşturulduğu bu yöntem; tek giriş 

tek çıkışlı sistemler için sabit dereceli H∞ kontrolcü 

fonksiyonundaki bilinmeyen parametrelerin diyagonal formda 

yazılması ile oluşturulan optimizasyon probleminin 

çözümüne dayanmaktadır.  Kontrolcü katsayıları, sistemin 

parametrik modeline ihtiyaç duyulmadan doğrudan frekansa 

bağlı giriş-çıkış verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Klasik, 

model temelli H∞ kontrol yöntemiyle elde edilen yüksek 

mertebeli kontrolcülerin yerine yine aynı tasarım kısıtları 

altında; düşük mertebeli, modelden bağımsız kontrolcüler 

frekans bölgesinde geliştirilen yöntemle 

sentezlenebilmektedir. Elektromekanik yapılı bir tahrik 

sistemi için PD tipi konum kontrolcüsü hesaplanarak önerilen 

yöntem doğrulanmıştır.  

Abstract 

In this study, a new method for data driven fixed order H∞ 

controller synthesis in frequency domain has been developed. 

The generalized plant is constructed with nominal stability 

and nominal performance criteria using the obtained data 

from closed loop tests. For single input single output (SISO) 

systems, fixed-order H∞ controller is based on the solution of 

the optimization problem. Controller coefficients are 

calculated using input-output data without the need of a 

parametric model of the system. In place of the high-order 

controllers which are obtained by the classical H∞ control 

method, low-order controllers can be synthesized with the 

same design constraints by the developed method in 

frequency domain. Using an experimental system in which 

the position control of an electromechanical actuation system 

is performed, the proposed method is verified. PD type 

position controller synthesis for this system has been realized 

by the developed method. 

1. Giriş 

Literatürde var olan kontrolcü sentez yöntemlerinin çoğu fizik 

kanunları ve/veya sistem tanımlama yoluyla elde edilen 

parametrik modeller üzerine kuruludur. Fakat bu matematiksel 

modellerin oluşturulması sistem hakkında ön bilgi 

gerektirmenin yanısıra oldukça karmaşık ve zaman alıcıdır. 

Model tabanlı kontrol yöntemlerini kullanabilmek için 

tasarımcı; sistemin pay ve payda dereceleri, gürültü modeli, 

uygun uyartım sinyali, çalışma frekans aralığı gibi 

parametreleri seçmek zorundadır. Enformasyon bilimi ve 

teknolojideki gelişmelerle birlikte, veriye dayalı kontrol (İng. 

data driven control) olarak isimlendirilen alternatif kontrolcü 

sentez yöntemleri geliştirilmiştir [1]. Model temelli kontrol 

yöntemlerinden farklı olarak bu yöntemde kontrolcü sentezi 

doğrudan sisteme uygulanan giriş sinyali ile elde edilen çıkış 

sinyali kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Böylelikle, 

parametrik modele olan ihtiyaç ortadan kaldırılır ve kontrolcü 

sistem modelinden bağımsız hale gelir. 

Mevcut veriye dayalı kontrol yöntemlerinin sınıflandırılarak 

kısaca açıklandığı çalışmada [1] veriye dayalı kontrolcü ve 

model temelli kontrolcülerin başarımları kıyaslanarak veriye 

dayalı kontrol yaklaşımlarının gelecekte daha da yaygın olarak 

kullanılacağı belirtilmiştir. Veriye dayalı kontrol yöntemleri, 

giriş-çıkış verilerinin tanım bölgesi ve belirlenen kontrol 

kıstaslarına göre zaman bölgesi ve frekans bölgesi olarak ikiye 

ayrılmıştır. Benzer diğer bir çalışmada ise günümüz 

endüstrisindeki veriye dayalı kontrol sistemlerinin muhtemel 

uygulama alanları değerlendirilmiştir [2]. Sabit dereceli 

gürbüz H∞ kontrolcü sentezindeki konveks olmayan yapıdaki 

kontrol probleminin istenilen döngü kazancı vasıtasıyla 

konveks hale getirilerek global minimumu sağlayan kontrolcü 

parametrelerinin hesaplandığı çalışmada [3] veriye dayalı 

kontrolcü yapısı tercih edilmiştir. Bu yöntemin dezavantajı 

kontrolcü transfer fonksiyonunun paydasındaki katsayıların 
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optimizasyon algoritmasına dahil edilememesidir. Model 

belirsizlikleri ve sensör gürültüleri altında çok giriş çok çıkışlı 

(İng. MIMO) sistemler için veriye dayalı gürbüz kontrolcü 

probleminin konveks-konkav optimizasyon algoritmaları ile 

çözümü yapılan çalışmada incelenmiştir [4]. İki serbestlik 

dereceli RST kontrolcünün veriye dayalı olarak 

sentezlenmesine yönelik uygulamalı bir çalışma parçacık 

ivmelendirmede kullanılan güç dönüştürücülerine başarı ile 

uygulanmıştır [5]. Veriye dayalı gürbüz kontrolcüler ile 

yapısal titreşimlerin sönümleme başarımının model temelli 

yöntem ile elde edilen başarıma göre daha iyi olduğu yapılan 

çalışmada ortaya konulmuştur [6]. Son yıllarda yayınlanan 

başka bir çalışmada [7] ise parametrik modele bağlı olmadan 

durum uzayındaki sistem matrislerini her bir frekans için ayrı 

ayrı olacak şekilde kapalı çevrim testlerinden elde edilen 

verilere göre türeterek frekansa bağlı veriler vasıtasıyla sabit 

dereceli kontrolcü sentezleme yöntemi sunulmuştur. Bu 

yöntemin kullanımını kısıtlayan en önemli etken kapalı çevrim 

sistemde testleri gerçekleştirebilmek için üç farklı kontrolcüye 

ihtiyaç duyulmasıdır. Sistemin frekans cevabı fonksiyonlarını 

kullanarak kontrolcü parametrelerinin hesaplandığı çalışmada 

[8] ise kontrolcü yapısındaki katsayılar diyagonal halde 

yazılırken geriye kalan parametrik olmayan fonksiyonlar 

genelleştirilmiş sistem yapısına dahil edilmiştir. Nominal 

kararlılık ve performans gereksinimlerinin Nyquist grafiğinde 

belirlenen doğrular kullanılarak uygulandığı yöntemle elde 

edilen kontrolcülerin başarımı büyük oranda bu doğru 

denklemlerin seçimine bağlıdır.  

Kapalı çevrim testlerden elde edilen frekans bölgesindeki 

veriler kullanılarak sistemin LFT (İng. Linear Fractional 

Transformation) yapısı oluşturulduktan sonra SISO sistemler 

için sabit dereceli H∞ kontrolcü sentezini amaçlayan bu 

çalışmanın temel katkıları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Frekans bölgesinde veriye dayalı sabit dereceli H∞ 

kontrolcü sentezinin SISO sistemler herhangi bir 

yaklaşım yapmaksızın doğrudan optimizasyon 

yöntemleriyle gerçekleştirilmesi, 

 [7] Numaralı referansta önerilen üç farklı kontrolcü 

ile kapalı çevrim test gereksiniminin ikiye 

indirilmesi, 

 Önerilen yöntemin, elektromekanik yapılı bir tahrik 

sisteminin PD (İng. proportional derivative) türü 

kontrolcü ile konum kontrolünün yapıldığı deneysel 

bir sistem kullanılarak doğrulanması.  

Bu çalışmanın geri kalan bölümleri şu şekilde oluşturulmuştur: 

Bölüm 2’de kapalı çevrim testler kullanılarak sistemin frekans 

cevabının elde edilmesine yönelik yeni bir yöntem 

önerilmiştir. Veriye dayalı, sabit dereceli H∞ kontrol problemi 

nominal kararlılık ve nominal performans şartlarına göre 

Bölüm 3’te ele alınmıştır. Önerilen yöntemin PD türü bir 

kontrolcü sentezinin yapıldığı elektromekanik kontrol tahrik 

sistemi üzerinde deneysel olarak doğrulanmasına yönelik 

yapılan çalışmalar Bölüm 4’de anlatılmıştır. Son bölümde ise 

elde edilen sonuçlar ve bu konuda gelecekte yapılabilecek 

çalışmalar belirtilmiştir. 

 

2. Sistemin Tanımlanması 

2.1. Sistemin Frekans Cevabı 

Kapalı çevrim sistem kontrol yapısı kullanılarak 

gerçekleştirilen testlerden doğrusal SISO bir sistemin frekans 

cevabı elde edilebilir. Özellikle, başlangıçta kullanılan 

kontrolcüyü iyileştirmek için kapalı çevrim sistemden 

toplanan verilerin kullanılması yaygın bir yöntemdir [9]. 

Testlerin kapalı çevrim sistem kullanılarak yapılmasının en 

önemli avantajı ise kararsız sistemlerin de belirli başlangıç 

kontrolcüleri ile birlikte çalıştırılarak optimize edilebilmesine 

olanak sağlamasıdır. Kapalı çevrim testlerin sistemin 

çalışacağı belirli bir frekans aralığında ve sıklığında seçilmesi 

dinamik karakteristiğin doğru ve yeterli bir şekilde temsil 

edilmesini sağlamaktadır.  

Doğrusal, zamanla değişmeyen, SISO yapıdaki G(s) 

sisteminin K(s) kontrolcüsü ile birlikte oluşturduğu geri 

beslemeli servo sistem Şekil 1a’da gösterilmiştir. Bu şekilde; 

yr sistemin referans girişi, y ölçülen çıkış, e ise yr-y değerine 

eşit olan hata sinyalini sembolize etmektedir. Genelleştirilmiş 

yr 

 K(s) 

Kontrolcü 

y 

+

  
-  

e 

G(s) 

Sistem 

u 

  

G(s) 

K(s) 

u 

  

w = yr 
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+

  

-  

z=y 

 
P11 P12

P21 P22
  

 

z 

e 
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u 

 

 

(a) 

(b) 

K(s) 

(c) 

Şekil 1: a) Geribeslemeli sistem, b) genelleştirilmiş 

sistemin oluşturulması, c) kontrolcü sentez problemi. 
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sistem yapısı P; K(s) kontrolcüsünün sistemden ayrıştırıldığı 

durumda geriye kalan kısımda tanımlanan giriş ve çıkış 

sinyalleri arasındaki aritmetik ilişkilerin yazılması yoluyla 

oluşturulur [10]. Şekil 1a’daki kapalı çevrim sistem için 

sırasıyla Şekil 1b ve Şekil 1c’de verilen adımlar takip edilerek 

genelleştirilmiş sistem yapısı oluşturulabilir. Bu sistem 

 =        olmak üzere 

 y = P11  yr  P12    (1) 

  = P21  yr  P22    (2) 

 
[
y
 
] =  

P11 P12

P21 P22
  [

yr

 
] (3) 

eşitlikleri kullanılarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 
P =  

P11 P12

P21 P22
 = [

  
   

] (4) 

K(s) başlangıç kontrolcüsüyle birlikte oluşturulan geri 

beslemeli sisteme uygulanan referans girişleri ve elde edilen 

çıkışlar arasındaki matematiksel ilişkiyi gösteren transfer 

fonksiyonu     gerekli matematiksel manipülasyonlarla 

birlikte 

y

yr
=

P11  P11       P22  P12       P21

       P22
 (5) 

y

yr
= (

P11  P11       P22  P12       P21

       P22
*  (

P22
 1

P22
 1) (6) 

    

 r   
= (

P11  P22
 1   P12  P21  P22

 1  P11      

P22
 1      

) 

    =
    

 r   
 

(7) 

olarak ifade edilebilir. Bu eşitliklerdeki P11 P12 P21 P22 

parametrelerinin ele alınan her bir frekans değerinde 

tamamının belirlenmesi µ analizi ve H∞ kontrolcü sentezi için 

gereklidir [10, 11]. Dört bilinmeyenden oluşan genelleştirilmiş 

sistem yapısının belirlenebilmesi bu parametrelerin 

bilinmeyen durumunda olduğu dört farklı eşitliğin 
oluşturulmasını gerektirmektedir.  

Kapalı çevrim transfer fonksiyonu      olan kararlı bir 

sisteme yr   =         giriş referansı uygulanırsa geçici 

sinyaller sönümlendikten sonra sistem kalıcı duruma 

ulaştığında çıktı sinyali giriş sinyali ile aynı frekansta, belirli 

bir faz farkı ile birlikte y     = |    |            şeklinde 

olur. 

Benzer şekilde; referans girişi ile hata sinyali arasındaki 

duyarlılık (İng. sensitivity) transfer fonksiyonu S     olan 

kararlı bir sisteme yr   =         giriş referansı uygulanırsa 

geçici sinyaller sönümlendikten sonra sistem kalıcı duruma 

ulaştığında kontrol sinyali giriş sinyali ile aynı frekansta, 

belirli bir faz farkı ile birlikte       = |     |            

şeklinde olur. 

2.2. Genelleştirilmiş Sistemin Tanımlanması 

Bölüm 2.1’de sisteme belirli bir frekansta sinüzoidal bir 

referans girişi uygulandığında çıkışta ve kontrolcü sinyali 

çıktısında ölçülen sinyallerin de aynı frekans değerinde ve 

belirli bir genlikte olacağı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, 

genelleştirilmiş sistem yapısındaki P11 P12 P21 P22 

bilinmeyenleri; iki farklı  1     2    başlangıç kontrolcüleri 

ile yapılan testlerden elde edilen y      ve        sinyalleri 

kullanılarak bulunabilir. Şekil 1 b kullanılarak yazılabilen 

aşağıdaki ilk iki eşitlik ve  1     2    kontrolcülerinin 

sisteme uygulanması ile elde edilen verilerden faydalanılarak 

bilinmeyen genelleştirilmiş sistem bileşenleri (10) numaralı 

doğrusal eşitlik sisteminin çözümünden bulunabilir.  

 y = P11  yr  P12     ⏟
 

 (8) 

 = P21  yr  P22     ⏟
 

 
(9) 

[
 
 
 
 
yr 

 1   1   

  yr 
 1   1

yr 
 2   2   

  yr 
 2   2]

 
 
 
 

 [

P11

P12

P21

P22

] = [

y1

 1

y2

 2

] (10) 

Böylelikle;  H∞ kontrolcü sentezi için gerekli olan LFT yapısı 

frekansa bağlı olacak şekilde bu aşamada hesaplanmıştır. 

Modele dayalı kontrol yöntemlerinden farklı olarak; 

genelleştirilmiş sistemin bileşenleri herhangi bir yaklaşım 

veya doğrusallaştırma yapılmaksızın doğrudan testlerden elde 

edilen verilere göre tanımlanmıştır.        

3. Sabit Dereceli H∞ Kontrolcü Sentezi 

Literatürde yaygın olarak kullanılarak gürbüz kontrol 

yöntemlerinden biri olan H∞ kontrol yönteminde amaç model 

belirsizlikleri altında harici girişler ile performans çıktıları 

arasında tanımlanan transfer fonksiyonlarının   normunu 

minimize etmektir [10, 11]. Şekil 1c’de verilen sistem için H∞ 

kontrol problemi; harici w bozucu girişleri ile kontrol edilen   

çıkışları arasındaki LFT’ye eşit olan 

   = ‖   P   ‖    (11) 

transfer fonksiyonunun   normunu minimize eden optimum   

kontrolcüsünün bulunmasıdır. Bu optimizasyon probleminin 

analitik bir çözümü yoktur fakat    normu 1’in altına çeken 

alt optimal kontrolcülerin bulunması yeterlidir. Hesaplanan 

kontrolcünün mertebesi genellikle genelleştirilmiş sistemin 

mertebesine eşittir [10, 11]. Kontrol tasarımcısının belirlediği 

ağırlıklandırma fonksiyonlarının her biri de kendi mertebesi 

kadar kontrolcü mertebesine ekleme yapar. Bu nedenle klasik 

   kontrol yöntemiyle elde edilen kontrolcüler genellikle 

yüksek derecelidir. Model indirgeme yöntemleri kullanılarak 

kontrolcü derecelerinin azaltılması yaygın bir yöntemdir. Son 

yıllarda bu konu üzerine yapılan çalışmaların bazılarında ise 

düşük mertebeli kontrolcü yapısının ilk aşamada belirlenip 

doğrudan bu kontrolcülerin hesaplanmasına yönelik teknikler 

geliştirilmiştir [3, 4, 5].  

SISO sistemler için sabit dereceli, doğrusal parametrelere 

ayrılmış kontrolcüler aşağıdaki gibi yazılabilir [3]: 

      =          

burada 

    =   1  2         3,  

     =   1     2     3    . 

(12) 
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     Fonksiyonları Laguerre basis fonksiyonları [12] 

kullanılarak şu şekilde yazılabilir: 

 1   =        =
√         1 

      
         (13) 

Herhangi bir kararlı transfer fonksiyonu     ,     için bu 

doğrusal kontrolcü parametrizasyonu ile yeterince büyük bir   

sayısı ile birlikte 

‖            ‖
 

             (14) 

şartı sağlanırsa gösterilebilir. Örneğin PID kontrolcü bu 

formda, Laplace ve frekans bölgesinde sırasıyla aşağıdaki gibi 

yazılabilir: 

         = [        ]      
 

 
   

 

     
 
 

 
(15) 

          = [        ]      
 

  
   

  

      
 
 

  (16) 

Bölüm 1’de anlatılan kapalı çevrim test yöntemi ve bu 

bölümde ele alınan doğrusal kontrolcü parametrizasyonu 

kullanılarak (11) numaralı eşitlikte verilen kontrolcü sentez 

problem Şekil 2’deki gibi gösterilebilir 

 

Şekil 1c’de gösterilen SISO LTI bir sistem ve kontrolcü 

matrisinden oluşan kapalı çevrim     transfer fonksiyonu;  

   =    P   = P11  P12       P22     1  P21 (17) 

şeklinde (5) numaralı eşitliğin farklı bir formu olarak 

yazılabilir. Bu transfer fonksiyonunun köklerini oluşturan 

   P22     1 ifadesi sıfıra eşit olmadıkça sistem asimptotik 

kararlı olur [10]. Böylece, kapalı çevrim sistem için diyagonal 

formdaki doğrusal parametreler ile ifade edilen kontrolcü 

matrisi ile birlikte Şekil 2’deki gibi gösterilen sistem;    

   (  P22     [

 1 1    
  2 2   
    
       

])     w (18) 

şartı garanti edilirse, diğer bir deyişle verilen determinantın 

Nyquist grafiği orijini kesmezse nominal kararlılık kriteri, 

‖   ‖    sağlanmış olur [8]. SISO sistemler için Laguerre 

basis fonksiyonları ile birlikte diyagonal formda alınan 

kontrolcü parametreleri kullanılarak oluşturulan bu nominal 

kararlılık kriteri konvekstir  [8, 10]. 

   kontrolcü sentezlenirken kapalı çevrim sistemden 

beklenen performans gereksinimleri ağırlıklandırma 

fonksiyonları kullanılarak tanımlanır. Bu gereksinimlerin (11) 

numaralı denklemde verilen eşitsizliğe dahil edilmesi     

   
      ‖     ‖    olmak koşuluyla sistemdek harici 

girişlerden çıkışlar arasında tanımlanan sanal    pertürbasyon 

bloğu ile gerçekleştirilir. Belirlenen kontrolcü yapısı ve sanal 

   bloğu ile birlikte genelleştirilmiş sistem yapısı Şekil 3’te 

verildiği gibi gösterilebilir. Şekil 3’de verilen genelleştirilmiş 

kapalı çevrim sistem, bilinen bir P =  
P11 P12

P21 P22
  sistemi için 

   

(

 
 
 

  P  

[
 
 
 
 
 

      |  
     |           

 |

 1 1    
  2 2   
    
       ]

 
 
 
 
 

)

 
 
 

              

(19) 

eşitsizliği sağlanırsa, diğer bir deyişle verilen determinantın 

Nyquist grafiği orijini kesmezse nominal performans kriteri, 

‖   ‖    sağlanmış olur [8]. 
Bölüm 1’de anlatılan yöntemle elde edilen sistem, doğrusal 

parametreler ile ifade edilen kontrolcü matrisi, türetilen 

nominal kararlılık ve nominal performans gereksinimleri ile 

birlikte veriye dayalı sabit dereceli    kontrol sentezi sonlu 

w    frekans aralığında; 

   
 

 
   

w   
 
|    w   | 

 
 (20) 

optimizasyon probleminin çözümü ile gerçekleştirilir.  

4. Kontrol Tahrik Sistemi İçin Sabit Dereceli 

H∞ Kontrolcü Sentezi 

Bu bölümde, önceki kısımlarda elde edilen sistem tanımlama 

ve kontrolcü sentez yöntemlerinin deneysel olarak doğrulamak 

amacıyla gerçekleştirilen elektromekanik yapılı bir kontrol 

tahrik sisteminin konum kontrolü ele alınmıştır. 

Mühimmatın istenilen yörüngede ilerlemesini sağlamak 

amacıyla kullanılan kanat, kanard veya kanatçık gibi hareketli 

yüzeylerin istenilen konumlarda tutulması amacıyla kullanılan 

eyletim sistemleri Kontrol Tahrik Sistemi (KTS) olarak 

adlandırılır. KTS, mühimmatın başarılı bir uçuş yapabilmesi 

için gerekli olan en kritik alt sistemlerden biridir. KTS; BLDC 

(İng. Brushless Direct Current) türünde bir elektrik motoru, 

 
P11 P12

P21 P22
  

 

[

 1φ1    
  2φ2   
    
    𝑛φ𝑛

] 

  

e u 

w 

Şekil 2: Kontrolcü sentez problemi. 
  

 
P11 P12

P21 P22
  

 

[

 1φ1    
  2φ2   
    
   Δ 

] 

e u 

w z 

Şekil 3: Nominal kararlılık için kontrolcü 

sentez problemi. 
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bilyavida, planet dişli ve mekanizmayı oluşturan diğer 

mekanik bileşenlerden oluşmaktadır [13]. 

Bu çalışma kapsamında ele alınan sistemin test düzeneğinde 

kullanılan motor sürücüsü, akım kontrollü fırçasız doğru akım 

motor sürücüsüdür. Sürücü girişine uygulanan referans akım 

sinyaline göre motor sargılarına akım uygulanarak rotor 

kanatçık açıları kontrol edilebilmesi için bir önceki bölümde 

anlatılan    kontrol sentez kıstaslarına göre PD türü 

kontrolcü; 

      =        = [      ]  [  
    

1    
]
 

  

burada 

   =            2 ve      = [  
    

1    
] 

(21) 

gösterimindeki   parametrelerinin (11) numaralı optimizasyon 

problemi kullanılarak bulunması yoluyla sentezlenebilir. PD 

kontrolcüsün tercih edilme sebebi; ele alınan sistemin dahili 

integratör içerdiğinin önceden bilinmesidir. Kapalı çevrim 

testlerden genelleştirilmiş sistemin elde edilebilmesi için  1 

ve  2  başlangıç kontrolcüleri kullanılarak yapılan testlerden 

elde edilen sistem cevaplarının Nyquist diyagramı Şekil 4’te 

verilmiştir. Burada kullanılan  1  kontrolcüsü [13] numaralı 

referansta anlatılan 6. derece bir gürbüz    kontrolcüdür.  2 

kontrolcüsü ise  1  kontrolcüsünün 1. derece bir giriş filtresi 

ile birlikte kullanılması ile oluşturulan 6. derece bir gürbüz 

kontrolcüdür. Bu kontrolcülerin seçilmesinin sebebi; her iki 

kontrolcü ile elde edilen sistem cevaplarının her frekansta 

farklı olmasının sağlanmasıdır. PD kontrolcünün paydasında 

bulunan    parametresi sabit olarak   =     alınmıştır. 

KTS’nin veriye dayalı    kontrol sentezi Şekil 5’te verilen 

blok diyagram kullanılarak gerçekleştirilmiştir.    ve    

sırasıyla hata ve kontrol sinyali çıkışları üzerinde tanımlanan 

performans gereksinimlerini temsil eden ağırlıklandırma 

fonksiyonlarıdır ve frekans bölgesinde; 

    w =
       w        

 w      
   

    w =
         w      

 w    
 

(22) 

eşitlikleri ile tanımlanmıştır. Genelleştirilmiş P sistemi; 

*
 1

 2

 
+ = [

       

   

   

]  [
w
 
] (23) 

şeklinde yazılabilir. Nominal kararlılık kriteri bu 

ağırlıklandırma fonksiyonları dikkate alınmadan (4) numaralı 

eşitlikte tanımlanan genelleştirilmiş sistemi için birbirlerine 

eşdeğer olan 

   ([
  
  

]  *
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   w     

(24) 

eşitsizliklerinden herhangi birinin sağlanması olarak ifade 

edilebilir [8]. ‖   ‖    nominal kararlılık gereksinimi (24) 

Şekil 4:  1 ve  2 kontrolcüleri ile elde edilen Nyquist 

diyagramı 
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Şekil 5: Kapalı çevrim KTS kontrolcü sentez blok 

diyagramı. 
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Şekil 6: KTS için genelleştirilmiş kontrol problemi. 
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numaralı eşitsizliğin sağlanmasına denktir. 

KTS’nin ağırlıklandırma fonksiyonları ile tanımlanan nominal 

performans gereksinimleri ile birlikte kontrol sentez problemi 

Şekil 6’da verilen sistem kullanılarak çözülebilir. Bu sistem 

için nominal performans kriterine bağlı kontrolcü sentez 

problemi  

 =     , 

     P22    = P21  w 
(25) 

eşitlilerinden faydalanılarak tanımlanan; hata hassasiyet 

fonksiyonu, 

 =
 

w
=

P21

  P22   
 (26) 

kontrol sinyali hassasiyet fonksiyonu, 

  =
 

w
=

P21   

  P22   
 (27) 

nominal performans kısıt fonksiyonu, 

‖    ‖    (28) 

ve kontrol sinyali doyum kısıt fonksiyonu,  

‖     ‖    (29) 

kullanılarak tanımlanan, 

‖
    
     

‖
 

   (30) 

gereksinimi sağlayan K kontrolcüsünün bulunması olarak 

ifade edilebilir. Bir adet harici w girişi ve iki adet z çıkışına 

sahip olan bu sistemde;       
      ‖     ‖    olmak 

koşuluyla:  
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(31
) 

fonksiyonları orijini kesmezse belirlenen performans isteri 

sağlanır. Bu eşitsizlik (30) numaralı denklemde verilen K 

kontrolcüsünün bulunmasına eşittir. MATLAB® yazılımı 

kullanılarak PD kontrolcü katsayıları şu şekilde bulunmuştur:  

  =            =         . Elde edilen bu kontrolcü 

katsayıları gerçek zamanlı KTS testlerinde uygulanmıştır.   

Elde edilen sonuçlar kullanılarak kapalı çevrim sistemin 

kararlılığı Şekil 7’de verilen deneysel Nyquist çizimi 

üzerinden incelenmiştir. Bu şekilden de görüleceği gibi kapalı 

çevrim sistem orijini kesmemektedir. PD kontrolcünün 

nominal performans başarımı ‖   ‖       olarak 

bulunmuştur. Bu sonuç; tanımlanan nominal performans 

isterinin sağlandığını göstermektedir. Elde edilen  =      

değeri kontrolcü ile birlikte kapalı çevrim sistemin ağırlık 

fonksiyonları ile belirlenen kararlılık ve performans 

gereksinimlerini sağladığını göstermektedir. Zaman 

bölgesinde step girişine karşı elde edilen sistem cevabı ise 

Şekil 8’de verilmiştir. Sistem girişine uygulanan step 

fonksiyonu sonsuz büyüklükteki hız gereksinimlerini 

yumuşatarak ani akım tüketimlerini önlemek amacıyla 

filtrelenerek sisteme uygulanmıştır. Hassas konumlama 

gerektiren KTS konum kontrolünün frekans bölgesinde, 

modelden bağımsız, sabit dereceli PD kontrolcü sentezi 

Şekil 7: KTS’nin PD kontrolcü ile birlikte deneysel 

Nyquist diyagramı. 
  

Şekil 8: KTS’nin PD kontrolcü ile birlikte step giriş 

cevabı. 
  

164

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



kullanılarak gerçekleştirilebildiği bu şekilden anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmanın sonrasındaki araştırmalarda, SISO sistemlerin 

yanısıra; MIMO sistemler içinde geçerli olacak ve model 

belirsizliklerinin de kontrolcü sentez problemine dahil edildiği 

veriye dayalı sabit dereceli kontrolcü sentezi incelenebilir.    

4. Sonuç 

SISO sistemler için veriye dayalı sabit dereceli    kontrol 

sentezinin kapalı çevrim testlerden elde edilen sistem 

matrisleri ve diyagonal formda yazılan kontrolcü parametreleri 

ile gerçekleştirilmesine yönelik yeni bir yöntem sunulmuştur. 

Hata sinyali ve kontrolcü çıkış sinyallerinin kalıcı 

durumlarından faydalanılarak iki farklı gürbüz başlangıç 

kontrolcüsü ile yapılan test verilerinden genelleştirilmiş sistem 

matrisinin bileşenleri bulunmuştur. Klasik sistem tanımlama 

yöntemlerine göre kapalı çevrim test verilerinden 

faydalanılmasına olanak tanıyan bu yaklaşım sayesinde, 

kontrol edilmek istenen sistem bir transfer fonksiyonu ile 

temsil etmek yerine; ilgilenilen çalışma aralığındaki frekansa 

bağlı gerçek zamanlı sistem cevapları ile kontrolcü sentez 

sürecinde temsil edilmiştir. Model belirsizliği, zaman 

gecikmesi gibi parametreler frekansa bağlı verilerde mevcut 

olduğu için tekrardan sistem yapısına eklenmesine gerek 

kalmamıştır. Oluşturulan sistem yapısı ve belirlenen kontrolcü 

parametreleri ile birlikte nominal kararlılık ve nominal 

performans şartları türetilmiştir. Bu tasarım gereksinimlerinin 

frekans bölgesinde tanımlanan sistemlerin kararlılık 

analizlerinde sıklıkla kullanılan Nyquist grafikleri üzerindeki 

eşdeğerleri belirtilmiştir. Belirlenen kontrolcüler için başarım 

kriterlerinin konveks yapıda olduğu görülmüştür. Havacılık, 

uzay, robotik gibi endüstrilerde sıklıkla kullanılan 

elektromekanik yapılı bir kontrol tahrik sisteminin konum 

kontrolü için PD türü bir kontrolcü sentezi geliştirilen 

yöntemler ile gerçekleştirilerek teorik çalışmalar gerçek 

zamanlı olarak doğrulanmıştır.  
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Özetçe 

Çalışmada Kutup Yerleştirme ve LQR (Doğrusal Karesel 

Regulatör) olarak adlandırılan iki farklı denetleyicinin 

performansları Laboratuvarda bulunan bir DA motoru ile yük 

bir kol olarak tanımlanmış ve tasarlanmış olan deneysel 

sistem kullanılmıştır. Kol motor sisteminin dinamik denklemi 

ve transfer fonksiyonu hazırlanmıştır. Bozucu etki olarak 

yaylar düşünülmüştür. Çalışma tamamıyla laboratuvar 

olanakları çerçevesinde yapılarak, benzetimlerde 

Matlab®Simulink ortamı değerlendirilmiştir. Deneysel 

sistemde ve benzetimde motora referans girdi verilmiş ve 

LQR ile Kutup Yerleştirme denetleyicilerinin performansı 

karşılaştırılmıştır. LQR yönteminde istenilen kazanç ve faz 

marjini elde edebilmek için LTR (Döngü Transfer 

İyileştirmesi) kullanılmıştır. Gayet güzel açısal konum 

performansı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kutup yerleştirme, Doğrusal Karesel 

Regülatör (LQR), Döngü Transfer İyileştirmesi (LTR) DA 
servo motor,  

Abstract 

Two different controllers; Pole Placement (PP) and Linear 

Quadratic Regulator (LQR) performances are studied on an 

DC motor and fixed arm. This system is designed and used 

for implementing controllers with load for comparison in 

Laboratory. Motor and arm system is modelled and transfer 

function is derived for simulations. Springs are included as 

disturbance effect on the system. Studies are completely 

performed by utilizing laboratory facilities. Simulations were 

carried out using Matlab® Simulink. Reference input id 

applied and performances of Pole Placement and LQR are 

compared. LQR method is tuned with LTR method to 

achieve suitable gain and phase margin. Satisfactory angular 
position responses are seen. 

Key words: Pole Placement (PP), Linear Quadratic 

Regulator (LQR),Loop Transfer Recovery (LTR), DC servo 

motor,  

1. Giriş 

Günümüzde birçok denetim sistemi DA servo motorları 

kullanmaktadır. En çok rastladığımız örnekler arasında 

robotik sistemleri görmekteyiz. DA servo motorların 

uygulanmasında tasarım basitliği, güvenilirlik ve motorun 

sunduğu lineer yapı en önemli sebepler olarak görülmektedir.  

DA servo motor uygulamalarında ise denetimde PI, PID, 

kutup yerleştirme, LQR ve sezgisel algoritma tabanlı 

denetleyiciler tasarlanarak gerçek zamanlı olarak 

kullanılmaktadır. [1] 

Çalışmanın başlangıcını oluşturabilecek 

araştırmalar kısaca özetlenmiştir. K.C.Cheok [2] doğrusal 

karesel kutup yerleştirme (LQPP) tekniğini tek giriş tek çıkış 

(TGTÇ) sistemde uygulanmıştır. Teknik formüle edilerek 

kutup yerleştirme (PP) , doğrusal kareselde (LQ) kutuplar, 

geri çevrim kazançları, ve performans indisleri sunulmuştur. 

Son önerilen tekniğin uygulanabilir olduğu vurgulanmıştır. 

(LQ) ve doğrusal karesel kutup yerleştirme (LQPP) 

karşılaştırılmıştır. K. Kandemir [3] sunduğu tez çalışmasında 

Matlab/Simulink platformunda LQR ve kutup yerleştirme 

tekniklerini tepe vincinin denetiminde kullanılmıştır. B. 

Ashraf [4] ise Y. lisans tezinde DA motorun hızını 

denetlemede üç yöntem; PID, kutup yerleştirme ve bulanık 

mantık denetleyici kullanmıştır. Kutup yerleştirme tekniğinin 

gürültülü sistemlerde daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

K.S.Ismail ve ark [5] DA motorun hız denetimi için kutup 

yerleştirme tekniği ile PID denetleyici kullanarak, benzetim 

sonuçlarını sistemin zaman cevabında karşılaştırarak 

göstermiştir. Kharabian ve ark. [6] çalışmalarında DA 

motorun hız denetimini geleneksel kutup değiştirme yerine 

bulanık mantık yöntemi kullanarak yapmışlardır. Yöntem 

anlatılarak örnek alınan bir motor üzerinde benzetim 

sonuçları sunulmuştur. M.T. Mohammad ve ark. [7] gerçek 

zamanlı kendinden uyarlamalı bir denetleyici de kutup 

yerleştirme tekniğini uygulamış, DA motorun denetimini 

yapmıştır. Çalışmada deneysel ve benzetim sonuçları yer 

almaktadır. M. Öksüz ve ark. [8] ters sarkaç probleminde 

kutup yerleştirme yöntemini kullanmışlardır. 
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Sunulan çalışma içeriğinde DA servomotor ve koldan oluşan 

mekanizmanın PI-Kutup yerleştirme ve LQR ile denetimi 

yapılarak sonuçlar deneysel ve sistem benzetimi olarak 

verilmiştir. Çalışma Gaziantep Üniversitesi ve THK 

Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilmiştir.  

2.  DA Servo Motor-Kol Sistemi 

Çalışmada kullanılan sistem tek eksenli bir mekanizma olarak 

motor ve koldan oluşmaktadır. Şekil 1’de verilmiştir. Deney 

düzeneği, kol (1), yaylar (2), yükseltici (3), veri edinme 

sistemi (4) ve PC (5) içermektedir. Burada kol, SRV02 DA 

motora dönel mafsal ile bağlanmış olup, yaylar kola bozucu 

etki olarak eklenmiştir. Yaylar bu sebeple sistemin şematik 

diyagramında gösterilmemiştir. Tek serbestlik dereceli 

kolunun şematik görünümü Şekil 2’de verilmiştir. Robot kol 

uzunluğu, robot kol açısı, kolun atalet momenti ve viskoz 

sönümleme katsayısı sırasıyla Lr, θ, Jr ve Br ile ifade 

edilmiştir. Deney düzeneğinde bulunan SRV02 DA motorun 

ve kolun parametreleri birimleri ile birlikte Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Deney Düzeneği 

 

Şekil 2: Motor - Kol sisteminin şematik gösterimi 

Tablo 1: Kol ve Motorun Mekanik ve Elektriksel 

Parametreleri 

Parametre Sembol Değer Birim 

Dişli Kutusu Verimliliği ηg 0.9 - 

Motor Verimliliği ηm 0.69 - 

Motor Tork Sabiti kt 
0.007683 N.m/A 

Motor geri-EMK Sabiti km 0.0076777 V.s/rad 

Motor Armatür Direnci Rm 2.6 ohm 

Robot Kol Uzunluğu Lr 0.2159 m 

Robot Kol Atalet 

Momenti Jr 0.0009983 kg. 𝑚2 

Viskoz Sönümleme 

Katsayısı Br 0.0024 N.m.s/rad 

 

3.  Sistemin Matematik Modeli 

Kolun dinamik modeli Newton’un Hareket Kanunu referans 

alınarak elde edilmiştir. Robot kolunun yaysız hareket 
denklemi İfade (1)’de verilmiştir.  

 
rr BJ   (1) 

İfade (1) denklemindeki 𝜏 değişkeni, motor tarafından üretien 

tork olup, voltaj ve açısal hız ile ilişkisi ise İfade (2)’de 
belirtilmiştir. 

m

mgmtgmg

R

KKVKK )( 



  (2) 

Tek serbestlik dereceli robotik kolun iki durum değişkeni 

𝑋1 = 𝜃 ve 𝑋2 = �̇� vardır. Durum değişkenlerinin türevleri 

aşağıda İfade (3)’te verilmiş olup, durum uzay matrisleri ise 
İfade (4)’te belirtilmiştir. 

21 xx          ve        22
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   001  xy  

(4) 

İfade (4)’te verilen durum uzay matrislerine motorun 

dinamiği eklenecek olursa, tork yerine İfade (2) yerleştirilip 

giriş değişkeni olarak motorun voltaj girişi olan 𝑉𝑚  

tanımlanmalıdır. Bu durumda giriş voltajına göre sistemin 

durum uzay matrislerindeki değişiklikler ifade (5)’te olduğu 

gibi elde edilir. 

212222 ... BKKMAA mg   ; 2121 .BMB   (5) 

İfade (5)’te M katsayısı;  

m

tgmg

R

KK
M


  (6) 
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İfade (6) olarak tanımlanmıştır. Aynı denklemde A22 “A” 

matrisinin 2.satır-2.sütun elamanını ve B21 “B” matrisinin 

2.satır-1.sütun elamanını ifade etmektedir. Bu durumda 

sistemin girişi voltaj değişkeni olarak düşünüldüğünde, 

denetleyiciler ve gözlemciler için kullanılacak durum uzay 

matrisleri aşağıda İfade (7)’de verilmiştir. 

mBVAxx           mDVCxy   

















r
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r

J
KGK

J

BA 1
0

10
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rJ
GB 1

0

 

 

 01C    ve   0D  

(7) 

 

Burada A matrisi sistemin karakteristiğini belirleyen 

matristir. B matrisi ise sisteme giriş matrisi olup, sistemden 

çıkış matrisi ise C olarak ifade edilir. İfade (4) ve İfade (6)’da 

giriş ve çıkış arasındaki ilişki ise D bağlantı matrisi ile ifade 

edilmektedir.   

3.1. Gözlemci Tasarımı 

Doğrusal dinamik sistem denklemleri aşağıda İfade (8)’de 
verildiği gibi varsayılırsa, 

GwBuAxx           Cxy  (8) 

İfade (8)’de nRx  sistemin durum vektörü, mRu  giriş 

vektörü, 
rRy çıkış vektörü ve qRw  ise bozucu giriş 

vektörüdür. A, B, G ve C matrislerinin boyutları birbiri ile 

uyumlu olması gerekmektedir. Aynı zamanda w  bozucu 

giriş vektörü ve   enkoder ölçümünde oluşan gürültü 

vektörünün ortalaması sıfır olup, kovaryansları sırası ile FR

ve FQ  olarak ifade edilmiştir. Gözlemci tasarımında 

kullanılacak Kalman filtresi için aşağıda İfade (9)’de verilen 

hesaplamalar kullanılmıştır. 
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 (9) 

 

İfade (9)’deki L ve PF sırası ile Kalman filtresinin kazancı ve 

tahmin hatasının kovaryans matrisidir. Çalışmada kararlı 

durum koşullarında kovaryans matrisi dikkate alınacaktır [1].  

4. Denetleyici Tasarımı 

Bu çalışmada iki farklı denetleyici üzerinde çalışılmıştır. 

Birinci denetleyici olarak Ackermann metodu ile kutup 

yerleştirme, ikinci denetleyici olarak ise LQR (Doğrusal 

Karesel Regülatör) kullanılmaktadır. LQR denetleyici 

tasarlandıktan sonra regülatör parametresinin ayarı ise LTR 

(Döngü Transfer İyileştirmesi-Loop Transfer Recovery) 

yaklaşımı ile yapılmıştır. 

4.1 PI - Kutup Yerleştirme Metodu (Klasik Metod) 

Kontrol sistemin kalıcı durum hatasını azaltmak için, ileri 

çevrimde hata bir integral katsayısı ile desteklenmiştir. Bu 

desteği sağlamak için genişletilmiş denklemler aşağıda 
verilmiştir. 

Cxr

GwBuAxx








 (10) 

İfade (10)’da belirtilen  eklenmiş durum olup r ise kontrol 

sistemin referans girişidir. Eğer genişletilmiş sistemi matris 

formda yazarsak, İfade (11) olarak elde edilir. 
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İfade (11)’de I matrisi diğer matrislerle uyumlu birim 

matrisini ifade etmektedir. Yukardaki genişletilmiş durum 

uzayındaki kontrol katsayısını hesaplamak için İfade 

(12)’deki eşitlik kullanılmaktadır. 

 

   ABnAABBK Q





  1....1....00  (12) 

Burada;   IAAAQ nn
nnA   
 1
1

1 .....  olup ve 

,i ni ,.......,2,1  katsayıları ise istenilen karakteristik 

denklemin katsayılarıdır. 0RR  varsayımı yapılarak 

çevrim tekrarlamada uygun bir faz ve kazanç payı elde etmek 

için   katsayısının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu duruma 

örnek olarak sistemin açık çevriminde Şekil 3(a) Nyquist 

diyagramı ve Şekil 3(b) de ise Bode diyagramıi verilmiştir. 

Faz marjini ve kazanç marjını 72.9 derece ve 21.3 dB olarak 

görünmektedir. Diyagramda geçiş frekansları ise 11.3 rad/s 

ve 71 rad/s olarak bulunmuştur. Bulunan değerlerin sistem 

için yeterli olduğu düşünülmektedir.  

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 3. Nyquist ve Bode diyagramı 
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4.2 LQR (Doğrusal Karesel Regülatör) Denetleyici 

İstenilen bir performans kriterini minimum yapacak şekilde 

dinamik sistemi kontrol eden giriş değeri aşağıdaki İfade (13) 

te verilen J performans indis değeri hesaplanmıştır.  

 

dtRuuaxQxTPxTxJ TT
a

T
a

T
a )(

2

1
)()(

2

1
.

0
   (13) 

İfade (13)’te verilen 0Q , 0R  ve 0P  olup kararlı 

durum koşulları için simetrik, pozitif tanımlıdır. Kontrol 

katsayısı ise ifade (14)’te gösterilmiştir.  
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Q ve R için basit bir yöntem kullanılmış olup yöntem burada 

İfade (15)’te verilmiştir.  
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(15) 

LQR denetleyicisi ile birlikte, gözlemci olarak Kalman 

filtresi kullanıldığı için sistemin denetleyicisi LQG (Doğrusal 

Karesel Gaussian) olarak adlandırılmıştır [9]. 

4.2.1 Sisteme LTR (Loop Transfer Recovery-Döngü Transfer 

İyileştirme) Uygulanması 

Gözlemci tasarımında gözlemci katsayısı olarak L 

tanımlanmıştır. Tüm durum katsayıları ve integral katsayısı 

sırası ile xK  ve K ’dir. Bu durumda kontrol sistemin 

dinamik modeli İfade (16)’te belirtiği gibi yazılmıştır. 

  

KxKu

CxyLBuAxx

x 

 )(
 (16) 

Denetleyicinin transfer fonksiyonu ise İfade (17)’deki ifade 

de belirtilmiştir. 
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 (17) 

Denetleyici transfer fonksiyonu bulunduktan sonra, aşağıda 

belirtilmiş (18) ile gösterilen ifade ile sistemin açık çevrim 
transfer fonksiyonu kolaylıkla hesaplanabilmiştir.  

)(
1

))((1)()()( sKsLCGBLCAsIxKIsCGsY 








   
(18) 

Burada 0RR  varsayımı yapılırsa, çevrim tekrarlamada 

uygun bir faz ve kazanç payı elde etmek için   katsayısının 

değiştirilmesi gerekiyor. LQR metodun katsayısının en 
iyileştirmesi LTR yaklaşımı ile yapılmaktadır.  

5. Benzetim ve Deneysel Sonuçlar 

Gözlemci, Kutup Yerleştirme ve Doğrusal Karesel 

denetleyicilerin matematik modellemesinden sonra sistemin 

blok diyagramı MATLAB/Simulink ortamında elde 

edilmiştir. Simulink modelde 10 saniye boyunca -10 ve +10 

derece kare dalgaları gönderilip her iki denetleyici için aynı 

gözlemci kullanılarak benzetimleri bulunmuştur. Sistemin 
benzetim blok diyagramı Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Blok diyagramında durum bloğunun içinde 

gözlemci modeli olup, konum ve hız durumları tasarlanan 

gözlemci tarafından gözlemlenmektedir. Şekil 4’teki 

benzetim blok diyagramında durum uzay matris bloğu yerine 

sistemin gerçek zamanlı modeli yerleştirilip enkoderden 

konum bilgisi alınarak gerçek sistem üzerinde deneysel 

sonuçlar elde edilmiştir. Sistemin gerçek zaman blok 

diyagramı ise Şekil 5’te gösterilmiştir.

 

Şekil 4: Sistemin Blok Diyagram Modeli 
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Şekil 5: Gerçek Modelin Blok Diyagramı  

5.1 Benzetim Sonuçları 

Benzetim modelinde gözüken geri beslemede Kx ve integral 

için kullanılan Kebs katsayıları daha önce hem LQR hem de 

kutup yerleştirme için hesaplanıp oluşturulan modelde yerine 

koyulmuştur. İstenilen kutupların belirlenmesi için kutup 

yerleştirme yönteminde doğal frekans 11 rad/s, sönümleme 

oranı ise 0.70 olarak kabul edilerek iki baskın kök 

oluşturulmuştur. Hesaplanan tüm denetleyici ve gözlemci 

katsayıları ile kapalı çevrimde istenilen kutuplar Tablo 2’de 
verilmiştir.  

Sinyal girişi olarak, -10 ila 10 derecelik referans 

giriş açıları uygulanarak iki denetleyici için elde edilen 

benzetim giriş (Voltaj) ve çıkış (Konum) sonuçları Şekil 6 ve 
Şekil 7’de verilmiştir. 

 5.2 Deneysel Sonuçlar 

Çalışmada tasarlanan iki denetleyicinin benzetim 

çalışmasından sonra gerçek sistem üzerinde denemeler 

yapılmıştır. Benzetim modelinde tek kol olarak 

düşünülmüştür. Laboratuvarda bulunan veri sisteminden her 

0.02 saniyede bir veri alınarak sistemin 10 saniyelik 

hareketinin sonuçları elde edilmiştir. Her iki denetleyicide 

elde edilen katsayılar sistem modelinde yerine koyularak, 

yine benzetimde kullanılan referans girişi olan -10 ve 10 
derecelik açılar sisteme uygulanmıştır.  

Her iki denetleyicinin düzenlenen sistem için 

ürettiği voltaj girişleri Şekil 8’de verilmiştir. Yine aynı 

referans girişi için enkoderden alınan açısal konumlar ise 

Şekil 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 2: Denetleyiciler ve gözlemci için kullanılan parametreler 

Denetleyici 

Türü 

Denetleyici 

Katsayısı (Kx) 

İntegral Katsaysı 

(Kebs) 

Gözlemci 

Katsayısı (L) 

Denetleyici  

Kutupları 

Gözlemci  

Kutupları 

LQR [39.23   0.48] [-452.62] [-36.60   2916] [-80   -28   -26]’ [-15   -20]’ 

Kutup 

Yerleştirme 
[10.89   0.21] [-76.88] [-36.60   2916] [-84    -7.7-7.7j   -7.7+7.7j]’ [-15   -20]’ 

 

 

 

 
Şekil 6: Benzetim Voltaj girişi-Zaman grafiği Şekil 7: Benzetim Açısal konum-Zaman grafiği 
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Şekil 8: Deneysel Voltaj girişi-Zaman grafiği Şekil 9: Deneysel Açısal konum-Zaman grafiği 

6. Sonuçlar 

Benzetim sonuçlarında kutup yerleştirme için % 8.5’lik ileri 

aşma bulunmuştur. Aynı denetleyici için oturma zamanı 1.1 

saniye olarak görülmüştür. LQR denetleyici ise sistemin hem 

ileri aşmasını sıfıra hem de oturma zamanını 0.4 saniyeye 

indirmiştir. İki denetleyicide de (LQR ve Kutup Yerleştirme) 

kalıcı durum hatası gözükmemektedir. Yine çalışmada kalıcı 

durum hatasının yok edilmesi integral denetleyicinin katkısı 
ile sağlanmıştır.  

Benzetim sonuçlarında yükselme süresi ortalama 

0.6 saniye iken, deneysel sonuçlarda yaklaşık 2 saniye olarak 

görülmektedir. Benzetim ve deneysel sonuçlar arasında ki 1.4 

saniyelik fark, elde edilen model ile gerçek model gerçek 

sistemdeki varsayım ve ihmal edilen dinamiklerdir. Sistem 

gerçek dinamik modeli ile basitleştirilmiş modelden farklı 

olma durumu, deneysel ve benzetim sonuçları arasında gözle 

görülebilecek farklılıklar oluşturmaktadır. Sonuçlardaki 

yükselme zamanının yavaşlaması sistemde tanımlanmamış 

düşük frekanslı dinamiklerin, çıkış sinyallerdeki küçük 

dalgalanmaların ise sistemde yüksek frekanslı tanımlanmamış 
dinamikler olduğunu gösterir.   

Denetleyicilerin, dinamiği bilinmeyen yaylara 

rağmen istenilen zaman karakteristiğinde çalıştığı 

görülmüştür. Sistem üzerinde en fazla olarak 0.5 derece ve en 

az olarak ise -0.5 derece içeren konum hataları tespit 

edilmiştir. Bunun en önemli sebebi ise deneysel düzeneğinin 

dişli kutusunda bulunan dişli çiftlerinin dişleri arasındaki 

boşluklar, ve mekanik parçaların esnekliği olduğu 

düşünülmektedir. Sistem modelinin içeriğinde deneysel 

sistem üzerinde bulunan yaylar modelde bulunmamasına 

rağmen tatmin edici gürbüz sonuçlar görülmüştür. Diğer bir 

aşamada model detaylandırılarak tekrar türetilerek 
çalışılabilir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, ikinci kuşak akım taşıyıcı (Second Generation 

Current Conveyor-CCII) aktif elemanı kullanılarak yeni bir 

akım-modlu faz ilerlemeli ve gecikmeli kompansatör devresi 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Önerilen devrede iki adet CCII, 

iki adet direnç ve iki adet kapasite elemanı kullanılmıştır. 

Pasif elemanların hepsinin bir ucu topraklı yapıdadır. 

Tasarlanan kompansatör devresinin giriş ucu düşük empedans 

ve çıkış ucu yüksek empedans değerlidir. Giriş ve çıkış 

empedans değerleri açısından akım-modlu yapıya uygun bir 

devredir, girişine ve çıkışına bağlanacak olan devre katları 

açısından ayrı tampon devrelerine ihtiyaç duymamaktadır.  

CCII aktif elemanı için CMOS tranzistör gerçeklemesi 

verilmiştir ve PSPICE benzetimleri gerçekleştirilmiştir. 

CMOS gerçeklemesinde seviye-7 TSMC 0.18 µm üretim 

parametreleri kullanılmıştır.  Çalışmada ayrıca önerilen 

devrede kullanılan aktif elemana bağlı olarak devrenin 

idealsizlik etkileri analiz edilmiştir. 

Abstract 

In this study, a new current-mode lead and lag compensator 

circuit design using the second generation current conveyor 

(CCII) is proposed. The proposed circuit employs two CCIIs, 

two resistors and two capacitors. All of the passive elements 

are grounded. The proposed circuit has low input and high 

output impedances. In terms of input and output impedance 

values, it is a suitable circuit for the current mode structure, 

there is no need for separate buffer circuits in terms of circuit 

layers to be connected to the input and output. CMOS 

transistor implementation for CCII active element and 

PSPICE simulations have been performed. In the CMOS 

implementation, level-7 TSMC 0.18 μm process parameters 

are used. The study also analyzed the effects of non-ideality 

on the active element in the proposed circuit. 

1. Giriş 

Kompanzasyon devre yapıları sistemin kararlılığını artırmak, 

geçici hal cevabını ve kararlı hal hatasını düzenlemek için 

sistemin kutup ve sıfırlarını kaydırarak transfer fonksiyonun 

değişmesine neden olurlar. Bu nedenle kompansazyon 

devreleri sistemi istenen performansa ulaştırmak için 

kullanılan devre yapılarıdır.  Faz ilerlemeli kompansatör devre 

yapıları sistemin geçici hal cevabını düzenlemek için 

kullanılmaktadır. Faz gecikmeli kompansatör devre yapıları 

ise kararlı hal hatasını ortadan kaldırmak için 

kullanılmaktadır. Aynı anda hem geçici hal cevabını 

düzenlemek hem de kararlı hal hatasını ortadan kaldırmak 

istendiğinde ise faz ilerlemeli-gecikmeli kompansatör devre 

yapıları kullanılmaktadır. Kompansatör devre yapıları işlevleri 

bakımından basitçe PI, PD, PID kontrolör yapılarına 

benzetilmektedir. Faz ilerlemeli kompansatör devre yapısı PD 

kontrolör yapısına, faz geciklemeli kompansatör devre yapısı 

PI kontrolör devre yapısına ve Faz ilerlemeli-gecikmeli 

kompansatör devre yapısı da PID kontrolör devre yapısına 

benzetilmektedir [1]. 

PID denetleyici tasarımı, kontrol sistemleri alanında çok 

kullanılan ve ilgi gören bir yöntemdir. PID denetleyici 

tasarımı basit ve ucuzdur ve aynı zamanda PID parametreleri 

kolay bir şekilde ayarlanabilir [2]. İşaret akış diyagramları 

(İAD) sentez yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen analog PID 

denetleyici devreleri [3]-[6]’da verilmiştir. Bu yöntem, verilen 

PID denetleyici transfer fonksiyonundan işaret akış 

diyagramının çizilmesi ve bu diyagramdan devrenin 

gerçekleştirilmesine dayanmaktadır.  Bu sebepten dolayı 

kuvvetlendirici, integral alıcı, türev alıcı ve ağırlık toplayıcı 

devrelerine ihtiyaç vardır. Bu da önerilen devrelerde 

kullanılan aktif ve pasif eleman sayılarının çok fazla olmasına 

neden olmaktadır [7]. 

Bu çalışmada, CCII aktif elemanı kullanılarak yeni bir 

akım-modlu faz ilerlemeli ve gecikmeli kompansatör devre 

tasarımı önerilmiştir. Önerilen devre modelinde aktif eleman 

172

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri

mailto:yusufbuzcu@gmail.com


dışında iki direnç ve iki kapasite elemanı kullanılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde faz ilerlemeli, gecikmeli 

kompansatör devre yapılarının sadece pasif devre elemanları 

kullanılarak elde edilen gerçekleştirilmeleri verilmiştir. 3. 

Bölüm’de ise makalede önerilen CCII aktif elemanı 

kullanılarak gerçeklenen faz ilerlemeli, gecikmeli kompansatör 

devre yapısı tanıtılmış ve analizleri verilmiştir. Bu bölümde 

ayrıca önerilen devredeki CCII aktif elemanının idealsizlik 

etkileri de incelenmiştir.  4. Bölüm’de CCII aktif elemanının 

CMOS tranzistörlerle gerçeklemesi verilmiştir. Bu bölümde 

CMOS tranzistörler kullanılarak gerçeklenen PSPICE 

benzetim sonuçları verilmiştir. 5. Bölüm’ de elde edilen 

sonuçlar tartışılarak çalışma sonuçlandırılmıştır. 

2. Pasif Devre Elemanları İle Faz İlerlemeli ve 

Gecikmeli Kompansatör Tasarımı 

Kompansatör devrelerinin modellerini incelemeden önce 

kompansatör devrelerinin genel transfer fonksiyonunu 

incelemek faydalı olacaktır. Kompansatör devreleri için genel 

transfer fonksiyonu Denklem 1’de gösterilmektedir. 

( )
( )

( )

c
c

c

G s
s z

K
s p


 


 (1) 

Burada, c cz < p  ise faz ilerlemeli kompansazyon, 

c cz > p  ise faz gecikmeli kompansazyon olarak tanımlanır 

[8]. 

Faz ilerlemeli kompansazyon için literatürde geçen pasif 

devre modeli Şekil 1’de verilmiştir [1]. Pasif elemanlar ile 

gerçekleştirilen faz ilerlemeli kompansatör devresinin transfer 

fonksiyonu Denklem 5’te verildiği gibi elde edilmektedir. 

 

 

Şekil 1: Pasif elemanlar ile faz ilerlemeli devre modeli. 
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o
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2

1 2
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Burada, 1Z  ve 2Z ifadeleri transfer fonksiyonunda yerine 

koyulursa; 

1

1 2

1

1 1c

s +
CR

G (s) =

s +
CR CR



 (5) 

Faz gecikmeli kompansazyon için literatürde geçen pasif 

devre modeli Şekil 2’de gösterilmektedir [1]. Pasif elemanlar 

ile gerçekleştirilen faz ilerlemeli kompansatör devresinin 

transfer fonksiyonu Denklem 6’daki gibi çıkarılmıştır. 

 

 

Şekil 2: Pasif elemanlar ile faz gecikmeli devre modeli. 

2 1

1 2

1 2

1

1 1cG
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Şekil 3: Pasif elemanlar ile faz ilerlemeli, gecikmeli devre 

modeli. 

1 2 2 2

2

1 1 2 2 1 2 1 2 1 2

) )

)

1 1
(s + (s +

C R C R
G (s) =

c 1 1 1 1
s +( + s

C R C R C R R R C C
 

 (7) 

Faz ilerlemeli, gecikmeli kompansazyon için literatürde 

geçen pasif devre modeli Şekil 3’ de gösterilmektedir [1]. 

Pasif elemanlar ile gerçekleştirilen faz ilerlemeli kompansatör 

devresinin transfer fonksiyonu Denklem 7’deki gibi 

çıkarılmıştır. 
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3. Akım-Modlu Faz İlerlemeli ve Gecikmeli 

Kompansatör Tasarımı 

CCII+ aktif elemanının devre sembolü Şekil 4’de 

gösterilmektedir ve uç denklem bağıntıları Denklem 8’de 

verilmiştir [10]. 

 
Şekil 4: CCII+ aktif elemanının blok diyagramı. 

,0,y x y z xI V V I I     (8) 

CCII aktif elemanının ideal durumda giriş empedansı y 

ucunda sonsuz, x ucunda ise sıfırdır. Z çıkış ucunun 

empedansı ise sonsuzdur [10]. 

Bu çalışmada önerilen, CCII+ aktif elemanı kullanılarak 

gerçeklenen akım-modlu faz ilerlemeli ve gecikmeli 

kompansatör devresi tasarımı Şekil 5’de verilmiştir. 

 

Şekil 5: Önerilen Akım-Modlu Kompansatör devresi. 

CCII+ aktif elemanının tanım bağıntılarından 

faydalanılarak önerilen devrenin analizi gerçekleştirildiğinde 

Denklem 9 ile verilen akım transfer fonksiyonu elde edilir. 

1 1 1

2

2 2

)

( )

1

1c

(s +
C C R

G (s) =
C

s +
C R

 (9) 

Önerilen kompansatör devre yapısında 1 1 2 2R C > R C  

olacak şekilde pasif eleman değerleri seçilirse faz ilerlemeli 

kompansazyon, 2 2 1 1R C > R C olacak şekilde seçilirse faz 

gecikmeli kompansazyon işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

Eğer faz ilerlemeli-gecikmeli kompansatör yapısı kullanılması 

gerekiyorsa, faz ilerlemeli ve faz gecikmeli kompansatör devre 

yapıları art arda bağlanması gerekmektedir. 

Önerilen devrede sadece iki adet CCII+ aktif elemanı, 

ikişer adet bir ucu topraklı direnç ve kapasite elemanı 

kullanılmıştır. Devrenin giriş ucu düşük empedans ve çıkış 

ucu yüksek empedans değerine sahiptir. Bu açıdan akım-

modlu çalışma açısından ayrı tampon devreleri kullanılmasına 

gerek kalmadan önerilen devre akım-modlu olacak şekilde art 

arda bağlanabilir özelliktedir. Pasif elemanlar ile gerçeklenen 

faz ilerlemeli ve gecikmeli devre yapıları bir tampon devresi 

kullanılmadan art arda bağlanamazlar. Ayrıca kazanç ayarı 

için de aktif elemanlı bir devre yapısına ihtiyaç duyulacaktır. 

Örneğin, Şekil 1 ve Şekil 2’de verilen devreler ayrı ayrı 

istenilen faz ilerleme ve gecikme değerleri ayarlanarak ard 

arda kullanılamazlar.  

 CCII aktif elemanının idealsizlik etkileri dikkate alınırsa 

uç tanım bağıntıları Denklem 10’ daki gibi düzenlenir. 

y x y z xi = 0, V = βV , i = +αi   
(10) 

Burada, β=1-εβ, ve α=1-εα, sırasıyla ideal olmayan gerilim 

ve akım kazançlarını göstermektedir. εβ ve εα parametreleri 

sırasıyla gerilim ve akım izleyici hatalarını göstermekte olup 

düşük frekanslı uygulamalarda çok çok küçük (<<1) kabul 

edilir [7].  

CCII aktif elemanının idealsizlik etkileri göz önüne 

alındığında, önerilen akım-modlu kompansatör devresinin 

transfer fonksiyonu Denklem 11’de verildiği gibi elde edilir. 

1 1 1

2

2 2

)

( )

1

1c

(s +
C C R

G (s) =
C

s +
C R

  (11) 

Şekil 6’da CCII aktif elemanının giriş ve çıkış 

empedanslarını dikkate alınarak oluşturulan, CCII aktif 

elemanının ideal olmayan devre modeli verilmiştir. Şekil 

6’daki pasif elemanlar CCII’nın parazitik giriş ve çıkış 

empedans etkilerini belirtmek için kullanılmıştır. Şekil 6’da 

görülen ve parazitik giriş ve çıkış empedansları olarak temsil 

edilen direnç, kapasite ve endüktans elemanlarının yanı sıra, 

CCII aktif elemanının frekansa bağlı akım ve gerilim 

kazançları da önerilen akım-modlu kompansatör devresinin 

ideal olmayan akım transfer fonksiyonunu etkilemektedir. 

CCII aktif elemanının parazitik eleman değerleri ve ideal 

olmayan kazanç değerleri, benzetim sonucu bölümünde 

verilmiştir.  

 

Şekil 6: CCII aktif elemanının ideal olmayan modeli. 

 

Şekil 7: CMOS tranzistörler ile gerçeklenen CCII+ 

aktif elemanının devre yapısı. 
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4. Benzetim Sonuçları 

Önerilen akım-modlu CCII aktif elemanı ile gerçeklenen faz 

ilerlemeli ve gecikmeli kompansatör devresinin benzetimleri 

PSPICE programı kullanılarak yapılmıştır. Benzetim 

çalışmalarında CMOS tranzistörler kullanılarak gerçeklenen 

CCII aktif elemanı devre yapısı kullanılmıştır. PSPICE 

benzetim programında, CMOS tranzistörlerin benzetimi için 

TSMC 0.18 µm seviye-7 üretim parametreleri kullanılmıştır. 

CCII aktif elemanın CMOS tranzistörler ile gerçeklenen devre 

yapısı Şekil 7’de verilmiştir [11]. 

Şekil 7’de verilen CMOS tranzistörler ile gerçeklenen 

CCII aktif elemanı yapısındaki tranzistörlerin kanal 

uzunlukları ve genişlikleri Tablo 1’de verilmiştir. Devrenin 

besleme gerilimleri dd ssV = -V = 2V  olarak ayarlanmıştır. 

CMOS tranzistörler ile gerçeklenen CCII aktif elemanının 

benzetimler sonucunda elde edilen parazitik eleman değerleri, 

akım ve gerilim kazanç değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: CCII elemanının CMOS tranzistör boyutları. 

PMOS Transiztörler W(m) /L(m) 

M1, M4, M5, M8, 

M9, M11 
7.2/0.36 

M2, M3 3.6/0.36 

NMOS Transiztörler W(m) /L(m) 

M7, M10, M12-M14 4.8/0.36 

M6, M15, M16 3.6/0.36 

 

 

Tablo 2: İdeal olmayan CCII elemanının parazitik 

eleman değerleri, akım ve gerilim kazançları. 

Parazitik Elemanlar Değerleri 

RX 10.2 Ω 

CY 16 fF 

RZ 56.8 kΩ 

CZ 30 fF 

Akım ve Gerilim Kazanç 

İfadeleri 

Değerleri 

 0.965 

 1.043 

 

 

 

Şekil 8: Akım-modlu faz ilerlemeli kompansatör 

devresinin genlik-frekans karakteristiği. 

 

Şekil 9: Akım-modlu faz ilerlemeli kompansatör 

devresinin faz-frekans karakteristiği. 

Faz ilerlemeli ve gecikmeli kompansatör devresinde ilk 

olarak pasif devre elemanları R1=100 kΩ, R2=10 kΩ,   

C1=C2=1 nF olarak seçilmiştir. Böylelikle 
1 1 2 2

R C > R C  

olacak şekilde pasif eleman değerlerinin seçilmesi sağlanmış 

ve faz ilerlemeli kompansazyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu 

değerler için benzetim sonucunda elde edilen genlik-frekans 

ve faz-frekans karakteristikleri Şekil 8 ve Şekil 9’da sırasıyla 

verilmiştir. Şekil 9’da verilen faz-frekans karakteristiğinden 

görüleceği üzere CCII aktif elemanı ile gerçeklenen devre ve 

ideal devre ile elde edilen sonuçlar 1 MHz frekans değerine 

kadar örtüşmektedir.  Bu frekans değerinin üzerinde aktif 

devredeki faz kayması ideal devre yapısına göre bir hayli 

farklılık göstermektedir. Bu durum CCII aktif elemanının 

idealsizlik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Aynı durum Şekil 

8 ile verilen genlik-frekans karakteristiğinde de görülmektedir. 

Faz gecikmeli kompanzasyon işleminin gerçekleştirilmesi 

için 
2 2 1 1

R C > R C  olacak şekilde pasif elemanların seçilmesi 

gerekmektedir. Bu durumun benzetimlerini gerçekleştirmek 

için R1=10 kΩ, R2=100 kΩ, C1=C2=1nF olarak seçilmiştir.  

Benzetim sonucunda elde edilen genlik-frekans ve faz frekans 

karakteristikleri sırasıyla Şekil 10 ve Şekil 11’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 10: Akım-modlu faz gecikmeli kompansatör 

devresinin genlik-frekans karakteristiği. 

 

Şekil 11: Akım-modlu faz gecikmeli kompansatör 

devresinin faz-frekans karakteristiği. 
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Faz ilerlemeli ve faz gecikmeli kompansatör yapılarının 

birlikte kullanabilmesi için iki yapı art arda bağlanmıştır. 

Böylelikle faz ilerlemeli ve gecikmeli kompansatör devre 

yapısı elde edilmiştir. Bu devrede faz ilerlemeli 

kompanzasyon devre katında R1=100 kΩ, R2=10 kΩ, 

C1=C2=0.1 nF ve faz gecikmeli devre katında R1=10 kΩ, 

R2=100 kΩ, C1=C2=1 nF olarak seçilmiştir. Benzetim 

sonucunda elde edilen genlik-frekans ve faz-frekans 

karakteristikleri Şekil 12 ve Şekil 13’de sırasıyla verilmiştir. 

Şekil 13’de verilen faz-frekans karakteristiğinde faz 

ilerlemeli ve gecikmeli kompansatör devresinin faz 

karakteristiği üzerindeki etkisi ve ideal devre ile aktif devre 

sonuçlarının örtüştüğü görülmektedir.  Frekans değeri 1 

MHz’in üzerine çıktığında aktif elemanın idealsizlik etkileri 

bu şekil üzerinde de görülmektedir.  

 

 

Şekil 12: Akım-modlu faz ilerlemeli ve gecikmeli 

kompansatör devresinin genlik-frekans karakteristiği. 

 

Şekil 13: Akım-modlu faz ilerlemeli ve gecikmeli 

kompansatör devresinin faz-frekans karakteristiği. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, yeni bir akım-modlu faz ilerlemeli ve gecikmeli 

kompansatör devresi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Devrede iki 

adet CCII aktif elemanı ve ikişer adet bir ucu topraklı kapasite 

ve direnç elemanı kullanılmıştır. Önerilen devrenin giriş ve 

çıkış empedans değerleri akım-modlu yapıya uygun değerdedir 

ve art arda kullanım için ayrıca tampon devresi kullanımı 

gerektirmemektedir. PSPICE programı ile elde edilen 

benzetim sonuçları da ideal sonuçlar ile örtüşmektedir. 

Literatürde akım-modlu yapıda faz ilerlemeli ve gecikmeli 

kompansatör devre tasarımına rastlanmamıştır.  
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Oğuzhan Sevim1, Halil Yiğit Öksüz1, Mehmet Akar1

1Elektrik ve Elektronik Mühendislĭgi Bölümü
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Özetçe

Bu çalışmada, OFDMA tabanlı femto hücre ağları için tüm-
leşik kaynak atama problemi ele alınmıştır. Ağdaki tüm femto
hücre kullanıcıları arasında eşit SINR dağılımı săglamak ama-
cıyla onaylaşım temelli bir güç atama algoritması sunulmuştur.
Literatürde mevcut olan bazı onaylaşım temelli güç atama al-
goritmalarının aksine, önerilen güç atama algoritması birden
fazla kullanıcısı olan femto hücrelerde kullanılabilir. Bununla
birlikte, kullanıcıların sahip olacakları SINR değerini yükselt-
mek amacıyla dăgıtık bir frekans atama algoritması sunulmuş-
tur. Önerilen tümleşik kaynak atama algoritmasının işleyişi için,
femto baz istasyonlarının komşularıyla kullanıcı sayısını ve
bu kullanıcıların ortalama SINR değerini paylaşması yeterlidir.
Elde edilen kuramsal sonuçlar aynı zamanda benzetim çalışma-
ları ile de örneklenmiştir.

Abstract

In this paper, the joint resource allocation problem is stu-
died for OFDMA-based two-tier femtocell networks. A dist-
ributed consensus-based power update algorithm is presented
to provide fairness among the femtocell users in terms of their
SINR values. As opposed to some consensus based-power cont-
rol algorithms, which are applicable only for the cases where
each base station can have at most one user, the proposed power
update algorithm can be used for the base stations having more
than one user. In addition, a distributed frequency assignment
algorithm is introduced in order to increase the SINR values of
the femtocell users. The resulting joint algorithm requires the
femto base stations to exchange the average SINR values and
the number of users. The theoretical results are also illustrated
with numerical results.

1. Giriş
Femto hücre (femtocell) teknolojisi, hızla artmakta olan

veri talebinin karşılanması için en önemli yöntemlerden biri ola-
rak kabul edilmektedir [1]. Yeni femto baz istasyonlarının, hali-
hazırda servis veren bir makro baz istasyonunun iletim alanına

yerleştirilmesi, düşük sinyal kalitesinden muzdarip kullanıcılar
için daha iyi hizmet kalitesi săglayabilir. İletim mesafesini ve
hücre boyutunu azaltarak, femto erişim noktaları ağ kapasite-
sini ve ăgın veri hızını artırabilir. Bununla birlikte, femto hüc-
relerin kurulumu, girişim yönetimi, frekans atama ve güvenlik
gibi bazı çözülmesi gereken teknik sorunları ortaya çıkarmak-
tadır.İki katmanlı bir ăgda, eş–katmanlı ya da çapraz–katmanlı
girişimler oluşabilir [2]. Dikey frekans bölmeli çoklu erişim
(OFDMA) kullanımı ile, her hücrede bir OFDMA alt–kanalı
en fazla bir kullanıcı tarafından kullanıldığında, hücre içi olu-
şacak eş–katmanlı girişimlerden kaçınılabilir [3]. Bu nedenle,
hem eş–katmanlı hem de çapraz–katmanlı girişimler, yalnızca
aynı frekans alt bandını kullanan kullanıcılar veya baz istas-
yonları arasında gerçekleşebilir. Bu baz istasyonları aynı spekt-
rumu paylaşmak zorunda olduğundan, hem eş-katmanlı hem de
çapraz-katmanlı girişim yönetimi, çözülmesi gereken en büyük
zorluklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

OFDMA tabanlı bir femtocell ăgında girişim yönetimi, baz
istasyonlarının iletim güçlerinin ayarlanması, alt–kanal atama
kuralının dĕgiştirilmesi veya kullanıcıya servis sağlayan baz is-
tasyonlarının aktarımıyla yapılabilir. [4]’te yapılan çalışmada,
OFDMA tabanlı çift katmanlı ăglar için dăgıtık bir frekans
atama yöntemi önerilmiş ve hedeflenen servis kalitesi için öne-
rilen methodun spektrum kullanımını düşürdüğü gösterilmiştir.
[5]’de, iki katmanlı bir ăgın güç kontrolü için oyun kuramı te-
melli bir yaklaşım kullanılır. [6] ve [7]’de, konveks olmayan
optimizasyon problemlerinin gevşetilmesiyle tümleşik güç/alt–
kanal atama algoritmaları önerilmiştir.

Femto erişim noktalarının dağıtımı (kurulumu), operatörle-
rin kontrolü olmadan kullanıcılar tarafından yapılır. Bu nedenle,
bir femto hücre ăgı, bilinmeyen bir topolojiye sahip çeşitli sa-
yıda, belki yüzlerce baz istasyonuna sahip olabilir. Bu belir-
sizlik, merkezi çözümlerin uygulanmasını zorlaştırırken, "kendi
kendini organize eden" dağıtık tekniklerin en iyi çözüm olarak
ön plana çıkmasına yol açmaktadır [8].

Literatürdeki farklı çalışmalarda kullanıcılara eşit veri hızı
săglama problemi ele alınmıştır. Konuyla ilgili erken çalışma-
lardan biri olan [9]’de toplam sistem kapasitesi maksimize edil-
meye çalışılırken, probleme kullanıcı SINR değerleri arasında
orantısal eşitlik olacak şekilde kısıtlamalar getirilmiştir. Fakat,
bu çalışmadaki sistem modeli sadece tek bir baz istasyonu içer-
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mekte olup, mevcut OFDMA alt–kanallarının en çok 1 kullanıcı
tarafından kullanıldı̆gı kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu model
altında eş–katmanlı girişim mevcut değildir. Bu durum, öneri-
len algoritmanın pratikte kullanımını zorlaştırmaktadır.

Foschini ve Miljanic’in [10] çalışması, dağıtık güç kont-
rol algoritmalarının literatürdeki öncülerinden birisidir. Bu ça-
lışmadan esinlenilerek önerilen [11]’deki güç atama algoritma-
sının, analitik ve sayısal olarak, kullanıcıların SINR değerleri
açısından adaleti sağlama özellĭgine sahip oldŭgu gösterilmiş-
tir. Bu algoritma, tüm baz istasyonlarının hizmet verebilecek tek
bir kullanıcıya sahip oldŭgu veya tüm kullanıcıların aynı alt–
kanalda hizmet aldıkları femto hücre ağlarında uygulanabilir.
Bununla birlikte, gerçek hayattaki senaryolarda, bir baz istas-
yonunun birden fazla kullanıcı ekipmanına sahip olması daha
olasıdır. [12]’de önerilen onaylaşım temelli güç atama algorit-
ması, çoklu kullanıcıya sahip baz istasyonlarından oluşan bir
haberleşme ăgı için uygundur. Fakat baz istasyonlarının doğası
gerĕgi, güç atama ile birlikte bir frekans atama yöntemi de çoklu
alt–kanallara sahip baz istasyonları için gereklidir. Bu nedenle,
bu çalışmada onaylaşım temelli tümleşik (güç/alt–kanal) kay-
nak atama problemi ele alınmıştır. Femto hücre ağında her bir
hücrenin sadece kendi komşularından bilgi alabildiği varsayıla-
rak dăgıtık güç/alt–kanal atama algoritması önerilmiştir.

Çalışmanın geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir: 2. Bö-
lümde matematiksel bir ön hazırlık yapılmış ve problem formü-
lasyonu sunulmuştur. 3. Bölümde ise onaylaşım temelli tümle-
şik güç ve alt–kanal atama algoritması önerilmiştir. 4. Bölümde,
benzetim çalışmalarına yer verilmiştir. Son olarak, yapılan ça-
lışmaların sonuçları 5. Bölümde özetlenmiştir.

2. Matematiksel Ön Hazırlık ve Problem
Formülasyonu

Ele alınan düzenekte, çift katmanlı bir ağın kullanıcılar yö-
nündeki veri akışı dikkate alınmıştır. Ağ, tek bir makro baz is-
tasyonu ve bu istasyonun kapsama alanı içerisine yerleştirilen
Mf tane femto hücreden meydana gelmektedir. Tüm baz is-
tasyonlarını kapsayan kümeM = {0, 1, . . . ,Mf} olarak ifade
edilmiştir. Burada0 makro baz istasyonuna, geriye kalanlar da
femto baz istasyonlarına denk gelmektedir. Baz istasyonum

tarafından servis sağlanan kullanıcıların sayısı ve bu kullanı-
cıları kapsayan küme sırasıylaKm ve Km olarak ifade edil-
miştir. Burada,m ∈ M olarak alınmıştır. Bütün baz istasyon-
larının,N OFDMA alt–kanalına bölünmüş olan aynı frekans
bandına erişimi oldŭgu kabul edilmiştir ve tüm baz istasyonla-
rının ortak erişimine açık olan alt–kanalları içeren kümeN =

{1, 2, . . . , N} ile gösterilir. Her hücrede, bir frekans alt–kanalı
en fazla bir kullanıcıya atanabilmektedir. Bu sayede, hücre içi
girişim engellenmiştir. Fakat aynı alt–kanal başka hücrelerde de
kullanılabildiğinden, hücreler arası girişim bulunmaktadır. Bu
girişimin varlığı, bildiriye konu olmuş problemin asıl kaynağını
teşkil etmektedir.

pnm baz istasyonum’nin, n indeksli alt–kanalındaki iletim
gücünü göstermektedir.m indeksli bir baz istasyonunun yaptığı
yayınların tüm alt–kanallardaki değerleripm = [p1m, . . . , pNm]T

güç vektörüyle gösterilmiştir. Son olarak, bütün ağ için güç
atama bilgisini içeren vektör aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

p = [pT0 , . . . , p
T
Mf

]T (1)

m indeksli bir baz istasyonununn indeksli alt–kanalının
k indeksli kullanıcı ekipmanı ile băglantı durumuρnm,k dĕgeri
ile verilmiştir. Baz istasyonu (m) bu kullanıcıya (k, k ∈ Km)
n indeksli alt–kanalını atadığında,ρnm,k = 1 eşitliği săgla-
nır. Diğer durumlarda iseρnm,k = 0 ile verilir. m indeksli
baz istasyonunun tek birk kullanıcısına yaptı̆gı alt–kanal ata-
masını ve tüm kullanıcılarının alt–kanal atama bilgisini içe-
ren vektörleri sırasıylaρm,k = [ρ1m,k, . . . , ρ

N
m,k]

T ve ρm =

[ρTm,1, . . . , ρ
T
m,Km

]T olarak tanımlayalım. Burada,ρm,k vek-
törünün en fazla bir elemanı1’e eşit olabilir veρm vektörüm
indeksli baz istasyonu için bütün alt–kanal atama bilgisini içe-
rir. Makro ve femto baz istasyonlarından oluşan bir ağın bütünü
için alt–kanal atama bilgisi içeren vektör aşağıdaki gibi tanım-
lanabilir:

ρ = [ρT0 , . . . , ρ
T
Mf

]T (2)

m indeksli bir baz istasyonununn indeksli alt–kanalından,
k indeksli kullanıcı ekipmanına iletilen sinyalin SINR (Signal
to Interference and Noise Ratio) değeri aşăgıdaki gibi tanımla-
nabilir:

Γn
m,k(p, ρ) = ρnm,k

gnm,kp
n
m

∑

j∈M\m

gnj,kp
n
j + σn

k

, k ∈ Km (3)

Buradaρnm,k terimi,m indeksli baz istasyonununn indeksli alt–
kanalınınk indeksli kullanıcı ekipmanına atanmadığı durumda,
Γn
m,k(p, ρ) terimini sıfır yapmak için eklenmiş bir çarpandır.

Ek olarak,σn
k terimi n indeksli alt–kanala atanmışk indeksli

kullanıcı ekipmanının üzerindeki ısıl gürültüyü temsil eder. Son
olarak,gnm,k terimi m indeksli baz istasyonu ilen indeksli alt–
kanala atanmışk indeksli bir kullanıcı ekipmanını arasındaki
kanal kazancını gösterir. Bu nedenle, notasyonu kolaylaştırmak
amacıylaΓn

m,k(p, ρ) yerineΓn
m kullanabiliriz ve böyleceΓn

m

terimi, bu alt–kanala atanan kullanıcı ekipmanından bağımsız
olarak, spesifikp veρ vektörleri içinm indeksli bir hücreninn
indeksli alt–kanalında mevcut olan SINR değerini gösterir.

m indeksli baz istasyonunun alt–kanallarına atanmış kulla-
nıcıların ortalama SINR değeri Γm,ave(t) ile gösterilir ve aşa-
ğıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır:

Γm,ave(t) =

∑

i∈Um

Γi
m(t)

Um

(4)

Buradam indeksli bir hücrenin alt–kanallarından oluşan küme
Um ile gösterilsin. BuUm kümesinin elemanlarını büyükten
küçü̆ge dŏgru sıralayarak bir vektör oluşturalım ve bu vek-
tör um ile gösterilsin. Oluşturulan buum vektörü,m indeksli
bir baz istasyonunun kullanıcı ekipmanlarına atanmış aktif alt–
kanal bilgisini içerir. Bu bilgileri kullanarak,Um kümesinin
kardinalitesi veum vektörünün uzunlŭgu aşăgıdaki eşitlik kul-
lanılarak hesaplanır:

|Um| = Um = min(N,Km). (5)

Eğer0 indeksli baz istasyonundan başlayarakMf indeksli
baz istasyonuna kadar olan ağdaki bütün aktif alt–kanal bilgi-
sini içeren bir vektör oluşturursak, bu vektör

u = [uT
0 , . . . , u

T
Mf

]T (6)
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ile verilir. Tüm ăgda mevcut olan aktif alt–kanalların sayısına
eşit olanu vektörünün uzunlŭgu ise

U =
∑

i∈M

min(N,Km) (7)

eşitliği kullanılarak hesaplanabilir.

2.1. Problem Formülasyonu

Önceki bölümde,m indeksli bir hücreninn indeksli alt–
kanalında mevcut SINR değeri Γn

m ile gösterilmişti. Buradan,
baz istasyonlarından servis alan tüm kullanıcı ekipmanlarının
sahip oldŭgu SINR dĕgerlerini içeren bir vektör

˜Γ = [Γ̃T
0 , . . . , Γ̃

T
Mf

]T , (8)

ile tanımlanabilir. Burada,˜Γm vektörüm indeksli baz istasyo-
nunun alt–kanallarından kullanıcılarına sağladı̆gı SINR dĕger-
lerini içerir. Bu˜Γm vektörünün uzunlŭgu eşitlik (5) kullanılarak
hesaplananUm dĕgerine eşittir. Bu çalışmada amaç, tümleşik
bir algoritma kullanarakp ve ρ vektörlerini dăgıtık bir şekilde
güncelleyip, femto baz istasyonlarından oluşan katmanda bu-
lunan tüm kullanıcılara eşit ve mümkün olabilecek en yüksek
SINR dĕgerini săglamaktır. Başka bir deyişle,̃x teriminin ska-
ler bir sayı,1 vektörünün ise1’lerden oluşan bir sütun vektörü
olduğu düşünülürse, bu bölümdeki amacımız mümkün olan en
yüksekx̃ terimiyle˜Γ → 1x̃ yakınsamasını sağlayacak tümleşik
bir frekans/güç kontrol algoritması bulmaktır.

3. Tümleşik Güç ve Alt–Kanal Atama
Algoritması ve Kuramsal Analizi

Tümleşik kaynak atama problemi frekans ve güç atama ola-
rak iki ayrı problem olarak düşünüldüğünde, önerilen tümleşik
algoritmanın onaylaşım temelli güç atama kısmı ile ağda bulu-
nan tüm kullanıcılara aynı değerde SINR dĕgerini săglanırken,
frekans atama kısmı ile bu SINR değerinin yükseltilmesi amaç-
lanmıştır.

3.1. Onaylaşım Temelli Daı̆gıtık Güç Kontrol Algoritması
(OT-GKA)

Rastgelep(0) ve ρ(0) vektörlerinden başlayarak, [12]’de
verilmiş olan dăgıtık güç kontrol algoritması aşağıda verilmştir:

ṗnm(t) = −βn
m

Γn
m(t)

pnm(t)

[

fn
m(t)Γn

m(t)−
∑

j∈Nm

fm,j(t)Γj,ave(t)

−

∑

i∈N\n

f̃ i
m(t)Γi

m(t)

]

, n ∈ Um.

(9)

Buradaβn
m terimi,m indeksli baz istasyonununn indeksli

alt–kanal üzerindeki yayın gücünü güncelleme hızını belirleyen
bir sabittir. Büyük alınanβn

m dĕgerleri algoritmanın yakınsama
hızını artırırken, sinyal gücünün izin verilen alt ve üst sınırları-
nın dışına çıkmasına da yol açabilir.Nm terimi,m indeksli baz
istasyonunun komşu baz istasyonlarının kümesidir.Γj,ave(t)

ifadesi,j ∈ Nm, j indeksli baz istasyonunun kullanıcılarının

ortalama SINR dĕgerini vermektedir.fm,j(t) terimleri hücreler
arası băglantı ăgırlıklarını verirken,f̃ i

m(t) terimi hücre–içi "ha-
yali" bağlantı ăgırlıklarına denk gelmektedir. Son olarakfn

m(t)

terimi,Γn
m(t) dĕgerinin güncellenme sırasındaki ağırlığını gös-

terir. Yakınsamayı garantileyecek örnek bir bağlantı ăgırlığı se-
çimi aşăgıdaki gibi olabilir:

f̃n
m(t) =

{

1, n ∈ Um,

0, otherwise.
, n ∈ N

fm,j(t) = Uj , j ∈ Nm, (10)

fn
m(t) =

∑

i∈N\n

f̃ i
m(t) +

∑

j∈Nm

fm,j(t)

OT-GKA’da her bir femto baz istasyonu alt–kanal atama
kuralını başlangıçta belirler ve OT-GKA süresince sabit tutar.
Bu nedenle, tüm ăg için alt–kanal atama bilgisini içeren vek-
tör ρ tüm t zamanları için sabit olur. OT-GKA’nın yakınsama
analizi [12]’de verilmiş olup ăgdaki tüm femto baz istasyonla-
rının kullanıcılarına aynı dĕgerde SINR săgladı̆gı gösterilmiştir.
Gerekli ve yeterli koşul, ăgı temsil eden çizgenin bir kapsayan
ağaç bulunmasıdır. Femto baz istasyonlarından oluşan ağ yön-
süz bir çizge ile gösterildiğinden, bu çizgenin băglı olması OT-
GKA’nın başarısı için gerekli ve yeterli koşuldur.

3.2. Tümleşik Kaynak Atama Algoritması (TKAA)

Bölüm 3.1’de verilen OT–GKA’yı kullanan femto baz istas-
yonları, rastgelep(0) veρ(0) başlangıç dĕgerleriyle algoritmayı
kullanmaya başlar. Fakat, en son ulaşılan SINR değeri bu vek-
törlere băglı olduğundan, onaylaşım temelli güç kontrol algorit-
ması ile birlikte uygun bir frekans atama yöntemi kullanılarak
kullanıcıların daha yüksek bir SINR değerine sahip olabilme-
leri mümkündür. Önerilen tümleşik kaynak atama yöntemi Al-
goritma 1’de verilmiştir. OT–GKA sadecepm(t) güç vektörünü
dĕgiştirirken, TKAA hempm(t) güç vektörünü hem deρm(t)

alt–kanal atama vektörünü değiştirmektedir.4. adımda verilen
maxmin problemi aslında bir dŏgrusal olmayan, tamsayılı iz-
lenceleme problemidir. Bu problemin çözümü için [16]’da veri-
len sayısal çözüm programı ya da benzeri programlar kullanıla-
bilir.

Ağı temsil eden yönsüz çizgenin bağlı olduğunu varsa-
yalım. Ağda bulunan tüm femto baz istasyonları bütün alt-
kanalları ile birlikte ele alınıp, bütün ağ için güç atama bilgi-
sini içeren vektörp(t) = [pT0 (t), . . . , p

T
Mf

(t)]T ile gösterilirse,
sistemin denge noktası

ṗ(t) = 0 (12)

eşitliğinin çözümü ile bulunur. Bu aynı zamanda algoritmanın
yakınsaması için sağlanması gereken bir eşitliktir. Dolayısıyla,
TKAA’nın yakınsaması ancak ağda bulunan tüm alt-kanallar
üzerindeki SINR dĕgerleri için

lim
t→∞

˜Γ
(

p(t), ρ(t)
)

= 1Γ⋆ (13)

eşitliğinin săglanması ile mümkündür. BuradaΓ⋆ skaler bir sa-
bit; 1 ise elemanları1, uzunlŭgu U olan bir sütun vektörüdür.
Başka bir deyişle, her birm indeksli femto baz istasyonunda
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Algorithm 1 : Tümleşik Kaynak Atama Algoritması (TKAA)
1: Her bir m indeksli femto baz istasyonu, önceden belirlen-

miş veya rastgele seçilmişpm(0) ve ρm(0) vektörleri ile
algoritmayı başlatır.

2: repeat

3: Her birm indeksli femto baz istasyonu, kendi kullanıcı-
larından SINR bilgilerini

(

Γi
m(t)

)

alır.

4: Sonrasında, her birm indeksli femto baz istasyonu kendi
alt–kanal atamasını aşağıdaki gibi dĕgiştirir:

ρ̄m(t) = argmax
ρm

min
n∈N

Γi
m(t). (11)

5: ρ̄m(t) vektörü yeni bir alt-kanal atama bilgisi içerdi-
ğinden,m indeksli femto baz istasyonu kullanıcılarının
SINR bilgilerini

(

Γi
m(t)

)

yeniden ölçer.

6: Γi
m(t) dĕgerlerini kullanarakΓm,ave(t) dĕgerini hesap-

lar.
7: Her bir m indeksli femto baz istasyonu, komşuluğunda

bulunan dĭger baz istasyonlardanΓj,ave(t) (j ∈ Nm)
dĕgerlerini alır ve kendiΓm,ave(t) dĕgerini komşularına
gönderir.

8: Her bir m indeksli femto baz istasyonu (9)’da önerilen
OT–GKA’yı kullanarak güç vektörlerini günceller.

9: until pm(t) ve ρm(t) vektörleri yakınsayana ya da istenil-
diği kadar algoritma çalışmaya devam eder.

her k ∈ Km, n ∈ Nm, r ∈ Km \ {k}, v ∈ Nm \ {n} için
Γn
m,k = Γv

m,r = Γ⋆ eşitliği săglanır. BuradaΓ⋆, SINR dĕger-
lerinin onaylaşıma ulaştığı sabit bir dĕgerdir.

Eşitlik (13) săglandı̆gında, (11)’de verilen TKAA’nın fre-
kans atama kuralına göre

ρ̄m(t) = argmax
ρm

min
n∈N

Γi
m(t)

= argmax
ρm

Γ⋆ (14)

eşitliği săglanacăgından, bu kurala göre alt-kanal atama bilgi-
sini içerenρ̄m(t) vektöründe artık bir dĕgişiklik olmayacak-
tır. Aynı durum güç vektörüpm için de geçerli oldŭgundan,
TKAA’nın yakınsadı̆gını gösterilmiş olur.

Dağıtık yapısından dolayı TKAA, merkezi çözümlerin
mümkün olmadı̆gı karmaşık ăglarda kullanılabilir. Bununla bir-
likte, baz istasyonları arasında varolan bilgi akışı olabilecek en
düşük seviyede gerçekleşmektedir.m indeksli bir femto baz is-
tasyonu, TKAA çalıştı̆gı süre boyunca komşusu olani (∀i ∈

Nm) indeksli femto baz istasyonundan aldığı aktif kullanılan
alt–kanallarının sayısını, yani (5)’de tanımlananUi dĕgerini ve
aktif olan alt–kanallarda mevcut olan SINR değerlerinin ortala-
masını, yani (4)’de verilenΓi,ave(t) dĕgerini kullanır. Gerekli
olan dĭger bilgiler ise femto baz istasyonlarının kendi kullanıcı-
larından edinebildĭgi bilgilerdir.

4. Benzetim Çalışmaları

Önerilen TKAA’nın performansı yapılan benzetim çalış-
maları ile ölçülmüştür. Benzetim çalışmaları için kullanılan ağ

Şekil 1: Benzetim çalışmalarında kullanılan ağ topolojisi.

(a)

(b)

Şekil 2: (a) OT-GKA kullanılan ăgdaki kullanıcıların SINR de-
ğerleri dĕgişimi (b) Aynı başlangıç koşullarında TKAA kullanı-
lan ăgdaki SINR dĕgişimleri

Şekil 1’de verilmiş olup, 4 femto baz istasyonu ve 1 makro
baz istasyonundan oluşmaktadır. Burada her baz istasyonu-
nun 4’er kullanıcısı oldŭgu varsayılmıştır. Benzetim çalışma-
ları için kullanılan modelde, ăgdaki her baz istasyonunun4
adet aynı OFDMA alt–kanalına erişimi olduğu düşünülmüştür.
Şekil 1’deki kesikli siyah çizgiler birbirleriyle haberleşebilen
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Şekil 3: Eşit başlangıç koşullarında başlatıldığında TKAA’nın
OT-GKA’ya karşı yüzdesel üstünlüğü.

femto baz istasyonları arasındaki haberleşme kanallarını temsil
etmektedir.

Yapılan benzetim çalışmalarında, [12]’de önerilen OT-
GKA ve Algoritma 1’de verilen TKAA’nın performansı karşı-
laştırılmıştır. Her iki algoritma için eşit başlangıç koşulları kul-
lanıldığında, Şekil 2’deki sonuçlar elde edilmiştir. Femto baz is-
tasyonu kullanıcılarının SINR değerleri, TKAA kullanıldı̆gında
OT–GKA’na göre%10, 1 daha yüksek bir SINR değerine ya-
kınsamıştır.

Algoritmaların performanslarını rastgele seçilen farklı baş-
langıç koşulları altında karşılaştırmak için, benzetim çalışmaları
100 defa tekrar edilmiş ve Şekil 3’deki sonuçlar elde edilmiştir.
Burada verilen dĕgerler her farklı senaryo için TKAA’nın OT-
GKA’ya olan yüzdesel üstünlü̆günü göstermektedir. Örneğin ilk
karşılaştırmada, aynı başlangıç koşulları altında, TKAA algo-
ritmasıyla kullanıcıların yakınsadıkları SINR değeri OT-GKA
kullanıldığında yakınsadıkları değerden yaklaşık olarak%11

daha yukarıda olmaktadır. Bu benzetim çalışması100 defa tek-
rarlanmış ve bu100 tekrarda TKAA algoritmasının kullanıldığı
ağdaki kullanıcıların OT–GKA algoritmasının kullanıldığı ăg-
daki kullanıcılara oranla ortalama%6, 8 daha yüksek SINR de-
ğerine ulaştı̆gı gözlemlenmiştir.

5. Sonuçlar

Bu çalışmada, OFDMA tabanlı femto hücre ağları için tüm-
leşik bir kaynak atama algoritması (TKAA) önerilmiştir. Öne-
rilen algoritma temelde iki kısımdan oluşmaktadır.İlk kısım
onaylaşım temelli güç atama olarak düşünülebilir. Onaylaşım
dinamikleri nedeniyle, ăgda mevcut tüm alt-kanallara atanmış
olan kullanıcı ekipmanlarının SINR değerleri aynı dĕgere ulaş-
mıştır. Algoritmanın ikinci kısmı olan freakans atamada ise,
ulaşılacak bu SINR dĕgerinin maksimize edilmesi amaçlanmış-
tır. Ek olarak, önerilen dăgıtık TKAA, frekans ataması içerme-
yen bir onaylaşım temelli güç kontrol algoritması ile karşılaştı-
rılmış ve ulaşılan / yakınsanan SINR değerinin yükseldĭgi göz-
lemlenmiştir. Elde edilen kuramsal sonuçların geçerliliği, ben-
zetim çalışmaları ile örneklenmiştir.

6. Teşekkür

Bu çalışma TÜḂITAK, Proje No: 115E397, tarafından destek-
lenmiştir.
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Özetçe 

Bu çalışmada, dinamik talep cevabı (DTC) içeren 
enterkonnekte şebekeden bağımsız mikro şebekenin zaman 
gecikmesine bağlı kararlılık analizi yapılmıştır. Klasik yük 
frekans kontrolünün aksine üretim ile tüketim arasındaki 
dengenin ayarlanabilir yüklerin kontrolü ile yapıldığı talep 
taraflı yönetimin mikro şebekeye etkisi incelenmiştir. Mikro 
şebekede merkezi kontrolör ile dağıtık üretim (DG) birimleri 
ve DTC'nın yerel kontrolörleri arasında frekans, güç vb. 
verilerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kontrol sinyallerinin 
güç üretim birimlerine iletilmesi sırasında sistemin dinamiğini 
olumsuz etkileyecek ve hatta sistemi kararsız yapabilecek 
haberleşme zaman gecikmeleri meydana gelmektedir. Bu 
çalışmada, üstel terimin yok edilmesi yöntemiyle mikro 
şebeke sistemin sınırda kararlı olacağı maksimum zaman 
gecikme değerleri analitik olarak hesaplanmış ve bu 
değerlerin doğruluğu benzetim çalışmalarıyla ispatlanmıştır.  

Abstract 

In this study, the delay-dependent stability analysis of 
standalone micro grid with dynamic demand response (DDR) 
is performed. The impact of the demand side management on 
the dynamics of micro-grid is investigated. In demand side 
management, the power balance between the generation and 
loads is achieved by adjusting the controllable loads. In micro-
grids, communication time delays are observed between the 
micro-grid central controller (MGCC) and distributed 
generators (DG) while transferring measured signals such as 
power and frequency and control signals. These time delays 
adversely affect the dynamics of micro-grid and may even 
destabilize it. In this study, the stability delay margin for 
which the micro-grid will be marginally stable is theoretically 
computed using a method known as Elimination of 
Exponential Terms and the accuracy of these values is proved 
by time-domain simulation studies. 

1. Giriş 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek güç sistemlerine 
dahil olması ile birlikte şebekeden bağımsız mikro 
şebekelerde yardımcı hizmet sağlamada ve tüketiciye kabul 
edilebilir nitelikte düşük maliyetli ve güvenilir bir enerji 

sağlama da talep taraflı yönetim önemli bir etkiye sahip 
olmaktadır [1]. Dinamik Talep Cevabı (DTC) enerji 
tüketiminin yoğun olduğu tepe zamanındaki enerji talebini 
gün içinde enerji talebinin daha az olduğu zaman aralığına 
taşımayı hedeflemektedir. Bunun için tüketicilere enerjiyi 
normal zamandaki fiyatından daha düşük fiyata satmayı 
taahhüt eden bir yaklaşımdır [2]. DTC, şebekeden bağımsız 
mikro şebekelerde üretim ve tüketim dengesizliğinde kritik 
olmayan yükleri devre dışı bırakarak dizel jeneratörlerin daha 
fazla çalışmasını önlemekte ve çalışma maliyetlerini 
azaltmaktadır. Ayrıca sistem verimliliğini, güvenilirlik ve 
esnekliğini arttırmaktadır. 

Tüketicilerin yükleri kritik veya kontrol edilebilir yükler 
olarak sınıflanabilir. Kritik olan yüklere enerji üretim 
birimleri gerekli gücü sağlamalıdır ancak enerjinin yetersiz 
olduğu durumlarda kontrol edilebilir yükler devre dışı 
bırakılabilir. Mikro şebekelerin güvenilirliğini arttırmak adına 
mikro şebekeler uygun frekansı tüketicilere sağlamalıdır. 
Mikro şebekelerde temel enerji üretim birimleri PV ve rüzgâr 
santralleridir. Bu temel üretim kaynakları enerji maliyetlerini 
azaltmaktadır. Ancak bu üretim birimleri doğal hava 
koşullarına bağlı olduğundan dolayı bazen tüketicilerin talep 
ettiği enerjiyi tam olarak karşılayamazlar ve burada frekans 
değişiklikleri üretim ile tüketim arasındaki dengesizliklerin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda DTC, tüketici 
için kritik olmayan yükleri devre dışı bırakır ve kritik yüklerin 
enerji talebi karşılanmaya devam eder. Şebekeden bağımsız 
mikro şebekelerde frekans kontrol yöntemlerinden biri olan 
DTC [1], [3] numaralı çalışmalarda yapılmış ve DTC 
kontrolünün neden gerekli olduğu araştırılmıştır. Yine bu 
çalışmalarda DTC kontrolünün eklenmesiyle mikro 
şebekelerde frekans tepkisi performansının arttığı ve frekansın 
üst ve alt tepe değerlerini minimize ettiği gösterilmiştir. 
Ayrıca [4]'de bir bölgeli haberleşme zaman gecikmeli yük 
frekans kontrol sistemlerinde kararlılık bölgelerine DTC'nın 
etkisi araştırılmıştır.  

Bu çalışmada ise şebekeden bağımsız haberleşme zaman 
gecikmeli mikro şebekelerde frekans düzenlemesine DTC 
kontrolünün etkisi araştırılmış ve sistemin sınırda kararlı 
olacağı maksimum zaman gecikme değerleri hesaplanmıştır. 
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Şekil 1: Dinamik talep cevabı içeren haberleşme zaman gecikmeli mikro şebeke modeli. 

 
Mikro şebeke sistemlerin istenilen gerilim ve frekans 
değerlerinde kararlı bir şekilde çalışabilmesi için dağıtılmış 
üretim kaynaklarının tamamı işbirliği içinde çalıştırılmalı ve 
kontrol edilmelidir. Bu amaçla, bir mikro şebeke merkezi 
kontrolörü (MGCC) genellikle bir haberleşme ağıyla birlikte 
uygulanır. MGCC biriminin temel amacı sistem bütünlüğünü 
gözlemlemek, frekans ve gerilimi düzenlemek için 
uygulanacak gerekli kontrol işlemlerine karar vermektir [5]. 
Mikro şebekeye DTC ve açık haberleşme ağının eklenmesiyle 
kaçınılmaz olarak ölçüm ve haberleşme zaman gecikmeleri 
görülmektedir. Böyle bir haberleşme altyapısının kullanımı, 
kontrolör performansını azaltan ve mikro şebeke sistemlerin 
dinamiğini olumsuz etkileyen ihmal edilemeyecek bir zaman 
gecikmesine neden olur [6]. Bu yüzden böyle gecikmeler göz 
ardı edilmemeli ve kontrolör tasarımında dikkate alınmalıdır. 

Bu çalışmada DTC içeren şebekeden bağımsız mikro şebeke 
sistemin kararlı bir şekilde çalışmasını sürdürebileceği zaman 
gecikmesi payını hesaplamak için frekans düzleminde analitik 
bir yöntem [7] önerilmiştir. Zaman gecikmesinden dolayı 
mikro şebeke sistemin karakteristik denkleminde üstel terim 
bulunmakta ve bu üstel terim karakteristik denklemi karmaşık 
bir hale getirmektedir. Bahsedilen yöntemde, mikro şebeke 
sistemin karmaşık olan karakteristik denkleminin üstel terim 
içermeyen sıradan bir denkleme dönüştürülmesi için üstel 
terimin yok edilmesi yöntemi uygulanmıştır. Bu yeni 
denklemin reel kökleri üstel terimli orijinal karakteristik 
denklemin sanal kökleriyle tam olarak eşleşir. Önerilen üstel 
terimin yok edilmesi yöntemi, [8] nolu çalışmada mikro 
şebeke sisteme başarılı bir şekilde tarafımızca uygulanmıştır. 
Ancak yapılan bu çalışma [8]’de yapılan çalışmayı 
genişleterek DTC’nın mikro şebekeye olan etkisini 
incelemektedir. Yapılan bu çalışmada DTC kontrol ve mikro 
şebeke merkezi kontrolörü arasında paylaşım faktörü 
vasıtasıyla farklı senaryolar düşünülerek yük paylaşımı 
yapılmıştır. 

Sonuç olarak sistemin sınırda kararlı olacağı zaman gecikme 
değerleri analitik olarak hesaplanmış ve benzetim 
çalışmalarıyla sonuçların doğruluğu kanıtlanmıştır. 
 
 
 

2. Dinamik Talep Cevabı İçeren Mikro Şebeke 
Modeli 

Bir mikro şebeke sistem PV panelleri, rüzgâr türbini, mikro 
türbin, enerji depolama cihazları, yakıt pilleri (FC) gibi çeşitli 
dağıtık üretim birimlerinden oluşmaktadır. Dağıtılmış enerji 
kaynakları tüketicilere yakın olarak yerleştirildiklerinden 
dolayı hat ve çevrim kayıpları daha az olduğu için mikro 
şebeke sistemler oldukça etkili ve verimliliği yüksek enerji 
üretim birimleridir. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi mikro 
şebeke sistemlerin doğal hava koşullarına bağlılığından dolayı 
oluşacak güç dalgalanmaları ve kullanıcılara gerekli gücü 
sağlayamama ve frekans dalgalanmaları gibi dezavantajları 
bulunmaktadır. Bundan dolayı mikro şebekede birincil ve 
ikincil kontrole ilaveten yardımcı hizmet olarak DTC kontrolü 
eklenerek sistem değiştirilmiştir. Değiştirilmiş mikro şebeke 
sistemin blok diyagram Şekil 1’de gösterilmiştir. Buradan 

görüldüğü üzere sabit haberleşme zaman gecikmesi ( )se  
merkezi kontrolör ve DTC kontrolörü çıkışına eklenmiştir. 
Merkezi kontrol ve DTC kontrolü arasında yük paylaşım 
faktörleri sırasıyla 0  ve 1  olarak gösterilmiştir. Bu 

paylaşım faktörleri ( 0 10 1    ) merkezi kontrol ve DTC 

kontrolün sisteme etki eden katkı ağırlıklarıdır. Eğer 0 1   

ise bunun anlamı gerekli frekans düzenlemesi mikro türbin ile 
sağlanacaktır. Eğer 0 0   ise bunun anlamı gerekli frekans 

düzenlemesi DTC kontrolü ile sağlanacaktır. 

Şekil 1’e bakılacak olursa birincil frekans kontrol ünitesinde 
yerel kontrolör içeren mikro türbin, yakıt pili ve elektrolizör 
birimleri bulunmaktadır. Temel enerji birimleri tüketicilere 
gerekli gücü sağlayamadığı zamanlarda temel yüklere güç 
sağlamak için sisteme kontrol edilebilir bir mikro gaz türbini 
eklenmiştir. Mikro türbinin transfer fonksiyonu, güç ve 
frekans arasındaki doğrusal hız düşümü karakteristiklerini 
hesaba katarak Denklem (1)’de elde edilmiştir.  

1MT
MT

MT

P
G

f K


  


                 (1) 

Buradaki ,    ve MT MTK P f   sırasıyla mikro türbinin 

kazancı, güç değişimi ve frekanstaki değişimi belirtmektedir. 
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Yapılan çalışmada yerel kontrolör olarak klasik oransal-
integral (PI) kontrolör kullanılmıştır. Yerel kontrolörün 
transfer fonksiyonu Denklem (2)’de verilmiştir. 

( ) IL
LC PL

K
G s K

s
                    (2) 

Buradaki  ve PL ILK K sırasıyla yerel kontrolörün oransal ve 

integral kazançlarını belirtmektedir. 

Yükteki büyük değişiklikler için mikro türbinin yerel kontrolü 
etkisiz olduğunda bir elektroliz sistemi olan yakıt pili aktif 
güç dengesizliğini düzenler. Rüzgâr enerjisinin bir kısmı sıvı 
elektrolizör tarafından yakıt pili için hidrojen üretmede 
kullanılır [9]. Yakıt pili ve elektrolizörün transfer fonksiyonu 
sırasıyla Denklem (3) ve Denklem (4) ile aşağıda verilmiştir. 

( )
1

FC FC
FC

FC

P K
G s

f T s


 

 
                  (3) 

Buradaki ,  ve FC FC FCP K T  sırasıyla yakıt pilinin gücündeki 

değişim, yakıt pilinin kazancını ve zaman sabitini 
belirtmektedir. 

( )
1

ES ES
ES

ES

P K
G s

f T s


 

 
                  (4) 

Buradaki ,  ve ES ES ESP K T  sırasıyla elektrolizör gücündeki 

değişim, elektrolizörün kazancını ve zaman sabitini 
belirtmektedir. 

Fiziksel sinyal LP , konut yükleri, rüzgâr enerji üretimi ve 

PV enerji üretiminden oluşur ve Denklem (5)’de verilmiştir. 

L Yük PV RüzgârP P P P                        (5) 

PV ve rüzgâr güç üretimlerinde oluşan belirsizlikler 
genişletilmiş yük talebindeki küçük değişiklikleri temsil 
etmektedir. Böylece zaman gecikmeli mikro şebeke sistemin 
karakteristik denklemi ve kapalı çevrim kararlılığı PV ve 
rüzgâr güç üretimlerindeki değişimlere bağlı değildir ve böyle 
belirsizlikler gecikme payı sonuçlarını etkilememektedir. Yük 
talebi, PV ve rüzgâr güç üretimlerinde meydana gelen rastgele 
dalgalanmalar standart sapmalı bir modeldir [10]. 

Şekil 1’de verilen mikro şebeke modelde ikincil kontrol 
çevriminde PI kontrolör olan MGCC’nin fonksiyonu, mikro 
türbin yerel kontrolörü için aktif güç referansını ayarlayarak 
ikincil frekans kontrolünü sağlamaktır. MGCC’nin transfer 
fonksiyonu Denklem (6)’da verilmiştir. 

( ) IC
CC PC

K
G s K

s
                    (6) 

Buradaki  ve PC ICK K sırasıyla merkezi kontrolörün oransal 

ve integral kazançlarını belirtmektedir. 

Frekans kontrol yöntemlerinden birisi olan DTC kontrolü 
sistemde güç dengesizliği olduğunda kritik olmayan 
ayarlanabilen yükleri kontrol ederek devre dışı bırakmaktadır. 
Bunun düzenlemede PI kontrolör kullanılmış ve transfer 
fonksiyonu Denklem (7)’de verilmiştir. 

( ) ID
DR PD

K
G s K

s
                   (7) 

Buradaki  ve PD IDK K sırasıyla DTC kontrolörünün oransal 

ve integral kazançlarını belirtmektedir. 

Haberleşme zaman gecikmeli DTC kontrolü içeren mikro 
şebeke sistemin Şekil 1’deki blok diyagramı kullanılarak 
kararlılık analizinde kullanılan karakteristik denklemi 
Denklem (8) ile verilmiştir. 

( , ) ( ) ( ) 0cs
cs P s Q s e                      (8) 

Burada cse   sabit zaman gecikmesini gösterirken ( )P s  ve 

( )Q s  ise sistem parametreleri cinsinden reel katsayılı 
polinomları ifade etmektedir. Bu polinomlar ve ilgili 
katsayıları Denklem (9), Denklem (10) ve Denklem (11) ile 
aşağıda verilmiştir. 

5 4 3 2
5 4 3 2 1

4 3 2
4 3 2 1 0

( )

( )

P s p s p s p s p s p s

Q s q s q s q s q s q

    

    
                (9) 
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K K MT DK K T T
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MT FC FC MT ES

MT PL ES MT PL FC

IL MT ES IL MT FC
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IL MT IL MT ES
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IL MT

T K K T

DK K T DK K T

K K MT K K MT

DK K T T

p DK K K K K DK K

K K M DK K T

DK K T

p DK K
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4 1 0

3 1 1

1 0
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0
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MT PC PL IC MT PL ES
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ID MT IC MT PL IL MT PC
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I

T

K K K K K K T

K K K T K K K T

K K K T K K K T T
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q K 0).C IL MTK K

  (11)  
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3. Maksimum Zaman Gecikmesi Hesabı 

Zaman gecikmesi içeren bir sistemin zaman gecikmesine bağlı 
olarak kararlı olup olmayacağının bilinmesi kararlılık 
analizinin temel amacıdır. Zaman gecikmeli bir sistemde 
zaman gecikmesi değiştikçe sistemin kararlılık özelliği 
değişmeyip sistem kararlılığını sürdürüyorsa o sistem zaman 
gecikmesinden bağımsız kararlıdır. Ancak zaman gecikmesi 
değiştikçe sistemin kararlılığı da değişiyorsa o sistem zaman 
gecikmesine bağlı kararlıdır. Zaman gecikmesine bağlı kararlı 
sistemlerde sistemin hangi zaman gecikme değerinden sonra 
kararsız olacağının yani sınırda kararlı olacağı zaman 
gecikmesi değerinin bilinmesi sistemin güvenliği açısından 
oldukça önemlidir. 

Zaman gecikmeli sistemlerin karakteristik denkleminde 
haberleşme zaman gecikmesinden dolayı üstel terim 
bulunmaktadır. Bu üstel terim karakteristik denklemin sonsuz 
adet köke sahip olmasına neden olmaktadır. Bu köklerin 
tamamının bilinmesi yerine hangilerinin sanal ekseni 
kestiğinin bilinmesi sistemin kararlılığı açısından yeterli 
olacaktır. Kararlı bir sistemde zaman gecikmesi yokken 
( 0  ) karakteristik denklemin kökleri kompleks düzlemin 
sol yarı düzleminde bulunmaktadır. Eğer sistemde zaman 
gecikmesi olursa ve bu zaman gecikmesi artarsa   c  

değerinde kökler sanal ekseni cs j   noktasında 

kesecektir. Köklerin sanal ekseni kestiği bu nokta sistemin 
sınırda kararlı çalıştığı noktadır ve zaman gecikmesi artmaya 
devam ederse ( c  ) köklerin kararsız bölgeye geçeceği 

Şekil 2’de görülmektedir. 

3.1. Üstel Terimin Yok Edilmesi Yöntemi ile Teorik 
Kararlılık Gecikme Payının Hesaplanması 

Zaman gecikmeli bir sistemde asimptotik kararlılığın olması 
için verilen bir zaman gecikmesi değerinde tüm kökler 
kompleks düzlemin sol yarı bölgesinde bulunmalıdır. 
Denklem (8)’de verilen ( , ) 0c cj    karakteristik 

denklemin sanal eksen üzerinde cs j ’de c ’nin sonlu 

değerleri için bir kökü olduğu düşünülürse, kompleks köklerin 
her zaman bir eşleniği olduğundan dolayı ( , ) 0c cj     

denklemi de c ’nin aynı sonlu değerleri için cs j  ’de de 

aynı köke sahip olacaktır. Sonuç olarak gecikme payı 
problemi, cs j ’de aynı köke sahip olan ( , ) 0c cj    ve 

( , ) 0c cj     denklemlerinin c  değerlerinin belirlenmesi 

problemine dönüşmektedir [7,11]. 

Önerilen yöntem Denklem (8)’de bulunan cse   terimini 
herhangi bir yaklaşım yapmaksızın yok eder. Sanal eksen 
üzerindeki köklerin kompleks eşlenik özelliğini kullanarak 

cs j  ve cs j   değerlerini Denklem (8)’de yerine 

koyarak Denklem (12)’deki eşitlikler elde edilir. Daha sonra 
c cje    ve c cje    üstel terimleri yok edilerek Denklem (13) 

elde edilir. 

( ) ( ) 0

( ) ( ) 0

c c

c c

j
c c

j
c c

P j Q j e

P j Q j e

 

 

 

 

 

   
               (12) 

 

 

 



0

0

j

*
cj

1 2

  *1

  *2

21 *  

cj

 

Şekil 2: Karakteristik denklemin köklerinin zaman 
gecikmesine göre değişimi. 

Denklem (12)’de iki eşitlik arasında c cje    ve c cje    
terimleri kolay bir şekilde kaldırılabilir ve Denklem (13)’de 
elde edilen değiştirilmiş yeni karakteristik denklem herhangi 
bir gecikme terimi içermez. 

2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0c c c c cW P j P j Q j Q j                      (13) 

Burada dikkat edilecek olursa elde edilen Denklem (13) 
herhangi bir üstel terim içermemektedir ve bu denklem kesim 
frekansının ( 0c  ) bir fonksiyonudur. Denklem (13)’ün 

pozitif reel kökü Denklem (8)’de verilen orijinal karakteristik 
denklemin sanal köküne ( cs j  ) karşılık gelir. Denklem 

(8)’in sanal eksen üzerinde olmayan herhangi bir kökü için 
değerlendirme yapılacak olursa, böyle bir durumda Denklem 
(8) ve Denklem (13)’ün kökleri bir birine eşit olmamaktadır. 
Bu yüzden buradaki temel amaç Denklem (13)’ün sadece 
pozitif reel köklerinin belirlenmesidir. Denklem (13)’deki 
eşitliğin yalnızca pozitif reel köklerinin belirlenmesi Denklem 
(8)’in çözümlenmesinin gerekli ve yeterli şartıdır. Bunu ifade 
etmenin başka bir yolu ise Denklem (13)’deki değiştirilmiş 
karakteristik denklem ancak ve ancak en az bir pozitif reel 
köke ( 0c  ) sahip olursa Denklem (8)’deki karakteristik 

polinom sanal köklere ( cs j  ) sahip olacaktır. 

( )P s  ve ( )Q s  polinomları Denklem (13)’de yerine koyularak 
değiştirilmiş mikro şebeke sistemin yeni karakteristik 
denklemi parametreler cinsinden Denklem (14)'deki gibi elde 
edilir. 

2 10 8 6 4 2
10 8 6 4 2 0( ) 0c c c c c cW t t t t t t               (14) 

Genişletilmiş karakteristik denklemin katsayıları aşağıda 
Denklem (15)'de verilmiştir. 

2 2 2
10 5 8 3 5 4 4

2 2
6 1 5 2 4 2 4 3 3

2 2
4 3 1 0 4 1 3 2 2

2 2 2
2 2 0 1 1 0 0

, 2 q , 

t 2 2 2 q ,

t 2 2 2 q ,

2 ,  t .      

    

    

     

    

t p t p p p

p p p p q q p

p p q q q q p

t q q p q q

              (15) 
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Denklem (14)’ün reel bir c  kökü bulunduğunda 

değiştirilmiş mikro şebeke sistemin gecikme payı c  

Denklem (8) kullanılarak aşağıda Denklem (16) ve Denklem 
(17)’de gösterildiği gibi belirlenebilir 

1

( )

( )1 2
   0,1,2,.....,

( )

( )

c

c
c

c cc

c

P j
Im

Q j r
Tan r

P j
Re

Q j


 

 




  
        

      

(16) 

9 7 5 3
1 9 7 5 3 1

8 6 4 2
8 6 4 2

1

2
          0,1,2,.....,

 

    


    




     
      

  

c c c c c
c

c c c c c

c

k k k k k
Tan

k k k k

r
r     (17) 

Denklem (17)'nin genişletilmiş eşdeğer katsayılar aşağıda 
Denklem (18)'de verilmiştir. 

9 5 4 8 4 4 5 3

7 4 3 3 4 5 2

6 2 4 3 3 4 2 5 1

5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0

4 4 0 2 2 3 1 1 3

3 1 2 2 1 3 0 2 1 1 2 0

1 1 0

,  ,

,

k ,

,

k ,

,  k ,

.

k p q k p q p q

k p q p q p q

p q p q p q p q

k p q p q p q p q p q

p q p q p q p q

k p q p q p q p q p q

k p q

   

  

   

    

    

      



              (18) 

4. Sonuçlar 

Bu bölümde, ilk olarak dinamik talep cevabı içeren 
haberleşme zaman gecikmeli mikro şebeke sistemin üstel 
terimin yok edilmesi yöntemi kullanılarak sistemin sınırda 
kararlı olacağı maksimum zaman gecikme değeri 
hesaplanmıştır. Teorik hesaplamalarda mikro şebeke model 
için kullanılan sistem parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Daha sonra, MATLAB/Simulink [12] ortamında yapılan 
benzetim çalışmalarıyla hesaplanan teorik maksimum zaman 
gecikmesi değerlerinin doğruluğu gösterilmiştir. 

Mikro şebekedeki yük değişimlerinin DTC kontrolörü ve 
MGCC merkezi kontrolörü arasında paylaşım yapılarak 
karşılandığı durumlar için önerilen yöntem kullanılarak, 
yaklaşıklık yapmadan sistemin sınırda kararlı olacağı 
maksimum zaman gecikme değerleri hesaplanmıştır. İlk 
olarak yük değişimlerinin %80'ninin mikro türbin ( 0 0.8  ) 

%20'sinin DTC kontrolör ( 1 0.2  ) tarafından dengelendiği 

durum için hesaplanan zaman gecikme değerleri Tablo 2'de 
verilmiştir. Daha sonra senaryo değiştirilmiş ve yük 
değişimlerinin %50'sinin mikro türbin ( 0 0.5  ) %50'sinin 

DTC kontrolör ( 1 0.5  ) tarafından dengelendiği durum için 

hesaplanan zaman gecikme değerleri de Tablo 3'de verilmiştir. 
Tablo 2 ve Tablo 3'e bakılacak olursa DTC çevriminin PI 
kontrolör kazançlarının 0 5 3 0PDK . .   ve 0 2 1 0IDK . .   

aralıkları için gecikme değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuçlardan görüldüğü üzere sistemdeki üretim ve tüketim 
arasındaki dengeyi sağlamak için DTC'nın ağırlığı arttıkça 

sistemin sınırda kararlı olacağı maksimum zaman gecikme 
değerleri de artmıştır. DTC'nın etkisinin artması sistemin daha 
büyük zaman gecikmesine izin vermesine neden olmuş başka 
bir deyişle sistemin kararlılığını olumlu yönde etkilemiştir. 
Ayrıca PDK  değeri 0 5 3 0. . aralığında herhangi bir değerde 

sabit tutulup IDK  değeri 0 2 1 0. .  aralığında artırıldığında, 

c  değeri artmaktadır. Maksimum zaman gecikmesi arttığı 

için, IDK  kazancının artması sistem kararlılığını olumlu 

etkilemektedir. Benzer biçimde, IDK  kazanç değeri 0 2 1 0. .  

aralığında herhangi bir değerde sabit tutulursa 
0 5 3 0PDK . .   aralığı için, PDK  arttıkça maksimum zaman 

gecikmesi artmaktadır. Sonuç olarak, bu aralıkta PDK ’nin 

artması sistemi daha kararlı hale getirmektedir. 

Tablo 1: Sistem Parametreleri 

FCT  EST  M  D  FCK  ESK  

4 s  1 s  10  1.0  1.0  1.0  

MTK  PLK

 
ILK  PCK  ICK  

 

0.04  1.0  1.0  1.0  1.0   

Tablo 2: Maksimum zaman gecikmesinin 0 0.8  ve 

1 0.2   için PDK  ve IDK ile değişimi 

( )c s PDK  

IDK 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
0.2 2.67477 2.6832 2.6918 2.7004 2.7089 2.7175 

0.4 2.7186 2.7273 2.7360 2.7446 2.7533 2.7620 

0.6 2.7622 2.7710 2.7798 2.7886 2.7975 2.8063 

0.8 2.8056 2.8145 2.8234 2.8324 2.8413 2.8502 

1.0 2.8487 2.8577 2.8668 2.8758 2.8848 2.8939 

Tablo 3: Maksimum zaman gecikmesinin 0 0.5  ve 

1 0.5   için PDK  ve IDK ile değişimi 

( )c s PDK  

IDK 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

0.2 3.5854 3.6128 3.6402 3.6677 3.6951 3.7225 

0.4 3.7632 3.7918 3.8205 3.8491 3.8777 3.9063 

0.6 3.9376 3.9674 3.9972 4.0270 4.0568 4.0866 

0.8 4.1082 4.1392 4.1702 4.2011 4.2321 4.2631 

1.0 4.2751 4.3072 4.3393 4.3714 4.4036 4.4357 

 

4.1. Teorik Sonuçların Doğrulanması 

Önerilen yöntemin doğruluğunu göstermek için benzetim 
çalışmaları yapılmıştır. İlk olarak 0 0.8  ve 1 0.2   için 

Tablo 2’den DTC kontrol çevrimindeki PI parametreleri 
2.0PDK   ve 0.6IDK   için hesaplanan maksimum zaman 

gecikmesi 2.7886 sc   değeri için sistemin sınırda kararlı 

olduğu Şekil 3'de görülmektedir. Ayrıca, Şekil 3'de görüldüğü 
üzere c  değerinden büyük olan 2.9 s   zaman gecikmesi 

değeri için sistemin cevabının kararsız olduğu, c  değerinden 

daha küçük bir zaman gecikmesi için sistemin cevabının 
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kararlı olduğu görülmektedir. Daha sonra ağırlık katsayıları 
değiştirilmiş, 0 0.5  ve 1 0.5   için Tablo 3’den DTC 

kontrol çevrimindeki PI parametreleri 1.0PDK   ve 

0.4IDK   için hesaplanan sınırda kararlı maksimum zaman 

gecikmesi değerinin 3.7918 sc   olduğu görülmektedir. 

Yukarıda Şekil 3 için yapılan yorumlar Şekil 4 için de 
yapılabilir. 

 

 

Şekil 3: 0 0.8  , 1 0.2  , 2PDK   ve 0 6IDK .  

değerlerinde üç farklı zaman gecikmeleri için mikro şebekenin 
frekans cevabı. 

 

Şekil 4: 0 0.5  , 1 0.5  , 1PDK   ve 0 4IDK .  

değerlerinde üç farklı zaman gecikmeleri için mikro şebekenin 
frekans cevabı. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma kapsamında dinamik talep cevabı içeren 
şebekeden bağımsız mikro şebeke sistemin kararlılık analizi 
yapılmıştır. Üstel terimin yok edilmesi yöntemi ile mikro 
şebekenin sınırda kararlı olacağı maksimum zaman gecikme 
değerleri teorik olarak hesaplamıştır. Teorik zaman gecikme 
değerlerinin doğruluğu benzetim çalışmaları ile gösterilmiştir. 
Sonraki çalışmalarımızda, zaman gecikmesinde olabilecek 
küçük değişimlerde mikro şebekenin kararlılığını 
garantilemek için kazanç-faz payı hesaplamalarda dikkate 
alınacaktır.  
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Özetçe 

Akıllı şebeke sisteminin gelişmesi ile beraber talep cevabı 

programları birçok ülkede uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

programlar sayesinde hem şebeke operatörleri gereksiz 

yatırımları azaltacak hem de müşteriler önemli kazançlar elde 

edecektir. Çalışmada, özellikle belediyelere ait su terfi 

merkezlerinin elektrik enerjisi tüketimlerini, yürütmekte 

olduğu faaliyetleri sekteye uğratmadan ekonomik ve teknik 

açıdan uygun saat dilimlerine kaydırarak gerçekleştirmek 

hedeflenmektedir. Böylece hem elektrik şebekesini aşırı 

yüklenmelerden korumak hem de yakın gelecekte ülkemizde 

de uygulanması beklenen talep cevabı programları için bir 

akıllı talep cevabı yaklaşımı oluşturmanın önemine dikkat 

çekmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, akıllı şebeke 

kavramı, talep cevabı programları ve dünyadaki uygulamaları 

hakkında bilgilere yer verilmiştir. Özellikle su terfi 

merkezlerinde talep cevabı programlarından yararlanmak için 

çalışılması ve dikkat edilmesi gereken alanlar incelenmiş ve 

faydaları vurgulanmıştır. 

Abstract 

Demand response programs have started to be implemented in 

many countries with the development of smart grid system. 

Both grid operators will reduce unnecessary investment cost 

and customers will obtain significant gains thanks to these 

programs. In this study, it is aimed to realize the shifting 

electricity consumption to appropriate time zones in terms of 

economic and technical without affecting the normal activities 

of the water transfer stations, especially. Thus, it is aimed to 

protect the electricity grid form overloading and draw 

attention to importance of smart demand response approach 

for demand response programs expected to be implemented in 

our country in the near future. In the study, the smart grid 

concept issues, demand response programs and their 

applications in the world were examined. Especially, the areas 

that need to be worked and payed attention in order to 

implement demand response programs in the water transfer 

stations were examined and its benefits were emphasized. 

1. Giriş 

Enerji, bir ülkede refahın ve huzurun sağlanması, üretimin 

artması ve kalkınmanın sürdürülebilir olması için temel 

etkendir. Bu nedenle, bir ülkenin ihtiyaç duyduğu enerjinin 

yeterli, güvenilir ve en az maliyetle sağlanması ülkeler için 

büyük önem arz etmektedir. 

Elektrik şebekelerinin yaygınlaşması ile beraber günümüzde 

anlık kesintiler çok ciddi sonuçlara sebebiyet vermektedir. 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2003 yılında 

gerçekleşen kesinti ve sonrasında tetiklenen olaylar 

neticesinde 7 dakika içerisinde bir çökme meydana gelmiş ve 

yaklaşık 55 milyon kişi enerjisiz kalmıştır. Bu tür sıkıntıların 

önüne geçilmesi için elektrik şebekeleri bilişim 

teknolojileriyle entegre edilmeye başlanmış ve akıllı şebeke 

sistemleri ortaya çıkmıştır [1]. 

Elektrik güç sistemlerinin geldiği bu noktada kullanılan tüm 

altyapının, tüketim tarafıyla iletişim halinde olan, gerçek 

zamanlı takip yapabilen ve kontrol edilebilen sistemler olması 

kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır. Bu sebeplerle 

gündeme gelen akıllı şebekeler kavramı da daha verimli ve 

etkin bir yönetimi amaçlamaktadır [2]. 

2. Akıllı Şebeke Sistemi 

Akıllı şebeke, tüketicinin talebi ile üreticinin arzını çift yönlü 

haberleşmeyle devamlı olarak takip ve kontrol eden ve bunları 

dengeye getirmeyi amaçlayan bir sistem olarak tanımlanabilir. 

Akıllı şebekeler üretim, iletim-dağıtım ve tüketim olmak üzere 

3 ana birimden oluşmaktadır. Akıllı şebeke sistemi tüm 
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kullanıcılarına sürekli, ekonomik ve güvenilir elektrik enerjisi 

sağlama amacını taşımaktadır. Tüketiciler daha dinamik 

fiyatlandırma otomasyonu ile elektrik satın alabilecek, akıllı 

şebekelerin fiyat durumuna tüketim zamanlarını ve 

alışkanlıklarını değiştirebileceklerdir [3]. 

Enerjinin üretiminden tüketimine kadar geçen üretim, iletim, 

dağıtım, ölçüm, kontrol ve tüketim kısımlarının her 

aşamasında akıllı şebekelerin yer alması gerekmektedir. 

Tüketim verileri ile alınan kararlar üretimi, dolayısıyla 

yatırımları doğrudan etkilemektedir. Kararların doğru 

alınabilmesi için tüketimlerin gerçek zamanlı izlenmesi ve 

sistemlerin de bu tüketimlere hızlı bir şekilde cevap vermesi 

gerekmektedir. Bu sebeple akıllı şebeke sistemlerinin hızlı ve 

güvenli haberleşme altyapısına sahip olması gerekmektedir. 

Şekil 1’de akıllı şebeke sistemlerine ilişkin akış diyagramı 

görülmektedir [4]. 

 

Şekil 1: Akıllı şebeke sistemi akış diyagramı. 

Özellikle teknolojinin çok hızlı bir şekilde büyümesi ve 

gelişmesi ile birlikte birçok ülke akıllı şebeke yatırımlarına 

önem vermeye başlamıştır. Hükümetler akıllı şebekelerle ilgili 

hedeflerini belirleyerek bu konuda teşvik programları 

uygulamaya başlamışlardır. Dünyada uygulanan akıllı şebeke 

projelerinin başlıca hedefi; kayıp ve kaçak oranını azaltmak ve 

enerjiyi verimli kullanmaktır. Bununla birlikte; yenilenebilir 

kaynaklardan enerji üretmek, karbon emisyonunu azaltmak, 

elektrik hatlarını iyileştirmek, ileri ölçüm altyapısı kurmak, 

elektrikli araçları ve akıllı binaları sisteme entegre etmek, 

akıllı yönetim sistemleri kurmak da hedeflenen diğer önemli 

noktalardır. Akıllı şebeke projeleri ilk bakışta yüksek maliyetli 

olarak görülse de elde edilen tasarruf ve faydalar ile projeler 

birkaç yılda kendini amorti edebilmektedir. 

İtalya’da 2000-2005 yılları arasında gerçekleştirilen 

Telegestore projesi ilk akıllı şebeke projelerinden biri 

olmuştur. Proje ile 27 milyon adet sayaç uzaktan okunabilen 

akıllı sayaçlar ile değiştirilmiştir [5].  

Avrupa Birliği 2020 iklim değişikliği ve enerji politikası 

hedefleri doğrultusunda, elektrik altyapısını büyük ölçüde 

yenilemeyi hedeflemiştir. Bu hedeflere ulaşmak için yalnızca 

yeni hatlar ve trafolar inşa etmek yeterli değildir. Bilişim 

teknolojileri entegrasyonu ile tüm elektrik sistemini akıllı 

yapıya dönüştürmek gerekmektedir.  

ABD, 2007 yılında Enerji Bağımsızlığı Yasası (EISA)’nı 

yürürlüğe sokarak ulusal iletim ve dağıtım sisteminin yeni 

teknolojilerle revize edilmesine karar verilmiştir. Bu yasa 

kapsamında, elektrik şebekesinin güvenliği, kalitesi ve 

verimliliğini sağlamak için hayata geçirilmesi gereken dijital 

bilgi ve kontrol teknolojileri, şebeke faaliyetleri ve 

kaynaklarının dinamik optimizasyonu, enerji verimliliğini ve 

talep cevabını sağlayacak donanım ve uygulamaların şebekeye 

entegrasyonu konularında çalışmalar yapılmaktadır.  

Çin, enerjinin verimli kullanımını birincil politika haline 

getirmiştir. Üç aşamadan oluşan Çin’in akıllı şebeke yol 

haritası, 2009-2010 yıllarında planlama, 2011-2015 arası 

kurulum, 2016-2020 arası geliştirme olarak düzenlenmiştir. 

Özellikle 2009-2020 yılları arasında Çin’de akıllı şebekelere 

101 milyar dolar yatırım yapma hedefi konmuştur. 

Güney Kore akıllı şebeke çalışmalarını 3 aşama ve 5 fazda 

gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 2010-2012, 2012-2020 ve 

2021-2030 yılları olarak belirlenen 3 fazda akıllı şebeke, akıllı 

tüketici, akıllı taşımacılık, akıllı yenilenebilir enerjiler ve akıllı 

elektrik hizmetleri olmak üzere 5 faz oluşturmuştur. 

Çalışmalarda şebekenin uzaktan izlenebilmesi, akıllı evlerin 

enerji yönetimlerinin yapılabilmesi ve araç şarj ünitelerinin 

kurulması gibi adımlar bulunmaktadır. Program 

sonuçlandığında, kendi kendini onarabilen, gerçek zamanlı 

fiyatlandırma yapabilen, enerji depolamanın yaygınlaştığı 

akıllı bir şebeke hedeflenmektedir. 

Rusya’da yaklaşık 1,5 milyon daire akıllı elektrik şebekesine 

bağlanmıştır. Dairelerin her birine, uzaktan okumaya müsait 

sayaçlar kurulmuştur. 

Avrupa Birliği müktesebatında 3. Enerji Paketi hükümleri ve 

buna bağlı 2009/72/EC no’lu Enerji Direktifi’nin Ek I.2 

maddesi kapsamında Avrupa Birliği üye ülkelerinin akıllı 

şebeke yatırımları yapmaları teşvik edilmektedir. Bu direktifler 

ve yönetmelikler neticesinde, son 10 yılda 300 kadar akıllı 

şebeke projesine yaklaşık 5,5 Milyar Euro yatırım yapılmıştır. 

2020 yılına kadar ise toplam 240 Milyon akıllı sayacın Avrupa 

genelinde aktif olması beklenmektedir [4]. 

3. Akıllı Şebekede Talep Cevabı 

Özellikle, son yıllarda elektrik şebekelerinin serbest piyasa 

haline gelmesiyle birlikte bu piyasada faaliyet gösteren 

şirketlerde kendilerini geliştirmekte ve yenilemektedirler. 

Eskiden şebekeler bütün talepleri sorgusuz karşılamaya 

çalışırken bugün akıllı şebeke sistemlerinin gelişmesiyle 

şebekenin en verimli şekilde işletimi ve güvenli bir işletme 

için arz ve talep arasındaki dengenin korunması konuları 

gündeme gelmiştir.  Şebekenin güvenliği ve dengesi oldukça 

önemlidir ancak talebin zaman zaman çok hızlı değişebilecek 

olması sebebiyle bu işlem oldukça zordur. Elektrik şebeke 

sistemi yatırımlarının oldukça pahalı olması sebebiyle bu 

dengeyi sağlamak için “Talep Cevabı” programları 

kullanılmaya başlanmıştır. Talep cevabı, son kullanıcıların 

normal tüketimlerinden oluşan değişimleri izleyen ve elektrik 

fiyatlarının zamana göre değişimlere göre tepki veren bir 

işletim yöntemidir. Talep cevabının başka bir tanımı da 

şebekenin güvenilirliği ya da toptan satış piyasasındaki fiyatlar 

kontrol dışı bir hal aldığında katılımcılara teşvikler ödeyerek 

anlık talebi düşürme çalışmasıdır [6]. 

Genel olarak şebeke müşterileri talep cevabı programına 3 

davranışla katılım sağlarlar. 

 Katılımcılar kritik pik zamanlarda ve fiyatların 

yüksek olduğu zamanlarda elektrik kullanımını 

düşürebilir. Bu seçenek katılımcının konfor 
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şartlarından bir süre ödün vermesine ve termostat, 

ısıtıcı veya klimaların ayarlarının geçici olarak 

değiştirilmesine neden olabilir. 

 Diğer bir tepki yönteminde ise katılımcı yüksek 

elektrik fiyatlarına karşı bazı yüklerini pik zamanlar 

dışına kaydırabilir. Örneğin, bulaşık makineleri ve 

pompalar gibi bazı evsel yükler pik zamanlar dışında 

çalıştırılarak şebeke pik zamanlarda rahatlatılabilir. 

 Son tepki yönteminde ise katılımcılar kendi 

elektriğini üretirler ve şebeke tarafından yük 

değişimleri çok az hissedilir. Bu durumda müşteri 

sadece ihtiyacı olan zamanlarda şebekeden enerji 

talep edeceğinden talep değişimi hiç ya da çok az 

olacaktır. 

3.1. Talep cevabı programları 

Talep tepkisi programları genel anlamda teşvik bazlı 

programlar ve fiyat bazlı programlar olmak üzere iki ana 

başlık altında toplanır. Teşvik bazlı programlar kendi içinde 

direkt yük kontrol, kesintili program, talep indirimi programı, 

acil durum talep tepkisi, kapasite piyasası ve yardımcı 

servisler piyasası olmak üzere gruplara ayrılırken, fiyat bazlı 

programlar kullanım zamanı, kritik pik fiyatlandırma ve 

gerçek zamanlı fiyatlandırma olmak üzere gruplandırılır [7].  

Klasik teşvik bazlı programlarda katılımcılar tarife kredileri, 

elektrik fiyatları üzerinden indirim oranı veya kritik 

durumlardaki yük azaltımlarına göre parayla ödülü alırlar [6]. 

Direkt yük kontrolünde şebeke işleticileri katılımcıların bazı 

cihazlarını uzaktan kapatabilme yetkisine sahiptir. Genelde 

geçici olarak kapatılan bu cihazlar klimalar ve su ısıtıcılarıdır. 

Bu program evsel ya da küçük çaplı ticari katılımcılar için 

uygundur. 

Kesintili programlarda katılımcılar yük taleplerini önceden 

tanımlanmış değerlere çekerek kazanç ve indirim elde ederler. 

Önceden belirlenen değerlere uymayan katılımcılar program 

şartlarına göre cezalara maruz kalırlar. Geri satın alma olarak 

da bilinen talep indirimi programına iştirak eden katılımcılara 

toptan satış piyasasındaki belirli yük azaltımları için teklifte 

bulunulur. Piyasa fiyatından düşük olan teklifler kabul edilir 

ve katılımcı belirlenen kapasite azaltımını izin verilen süre 

içerisinde gerçekleştirir aksi halde bir ceza ödemek zorunda 

kalır. 

Şebeke için bir elzem olan güvenilirliğin sağlanması için 

yürütülen acil durum talep tepkisi programında katılımcılardan 

beklenmedik durumlarda şebeke güvenliğinin sağlanması için 

taleplerini azaltmaları istenir ve bu azaltıma karşılık teşvik 

ödemesi yapılır. 

Kapasite piyasası programında da katılımcılardan beklenmedik 

olaylarda önceden belirlenmiş bir yük azaltımını 

gerçekleştirmelerine karşılık ödeme yapılır. 

Yardımcı servisler programında katılımcılara spot piyasaya 

rezerv olarak yük azatlım teklifi sunma imkânı sağlanır. 

Programda stand by konumunda hazır bekleme için ve 

gerekmesi halinde yük azaltımı için katılımcılara ödeme 

yapılır. 

Fiyat bazlı programlar elektrik fiyatlarının sabit olmadığı 

piyasalarda elektrik maliyetinin gerçek zamanlı fiyatını 

belirleme için kullanılır. Fiyat bazlı programların ana amacı 

pik zamanlarda yüksek fiyat, pik zaman dışında düşük fiyat 

sunarak talebin pik zaman dışına taşınmasının teşvik 

edilmesidir [6]. 

3.2. Talep Tepkisi Programlarının Sağladığı Faydalar 

Talep tepkisi programına iştirak eden katılımcılar pik 

zamanlardaki taleplerini azaltarak veya enerji tüketimlerini 

arttırmalarına rağmen tüketimlerini pik zaman dışına taşıyarak 

elektrik faturalarından kazanç elde edebilirler. Talep tepkisi 

programlarıyla sadece programa katılan müşteriler değil, 

bütün elektrik piyasası daha ucuz elektriğe ulaşabilecekleri 

için yarar sağlar. Talep tepkisi programları sayesinde pik 

zamanlarda talep azalacağından, iletim ve dağıtım yatırımları 

azalır ve bu azalma direk müşterilere yansır. İyi dizayn edilmiş 

bir talep tepkisi programıyla katılımcılar, şebeke üzerinde 

ortaya çıkabilecek kesinti risklerini de minimize eder. 

Özellikle, dinamik fiyatların geçerli olduğu piyasalarda talep 

tepkisi programlarıyla katılımcılar birçok seçeneğe sahip 

olurlar ve tüketimlerini kendileri için en uygun tarafa ve 

zamana yönlendirebilirler. Yapılan araştırmalara göre 

California’da 2001 yılında gerçekleşen elektrik krizinde 

talebin %5 azaltılması durumunda elektrik fiyatlarında 

%50’lik azaltımın sağlanabileceğini ortaya konmuştur [6]. 

Şekil 2’de kapasite ve üretim maliyeti ilişkisi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Kapasite ve üretim maliyeti ilişkisi. 

Özellikle maksimum üretim yakınında üretim maliyetleri 

eksponansiyel olarak artar. Bu da talep tepkisinin fiyatı 

kontrol etmedeki önemini ortaya koyar [9]. 

3.3. Ülkelerde uygulanan talep cevabı programları 

Dünyanın birçok ülkesinde yıllardır süregelen akıllı şebeke 

çalışmaları talep cevabı programlarının uygulanmasını da 

beraberinde getirmiştir. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, 

İspanya, Yunanistan gibi ülkeler elektrik piyasalarında talep 

cevabı programları halen uygulanmaktadır. 

Amerika’da talep cevabı programları eyaletlerde ve şebeke 

işleticilerine göre değişiklik göstermektedir. Pennsylvania, 

New Jersey, ve Maryland bölgelerinde talep cevabı programı 

son kullanıcıların gönüllülük esasına göre acil durumlarda 

taleplerini azaltmalarına göre dizayn edilmiştir. Elektrik satış 

fiyatlarının yüksek olduğu zamanlarda yüklerini düşüren 

katılımcılara teşvik sağlanmaktadır. Program özellikle klima 

yüklerinin sistemi tehdit ettiği yaz aylarında çalıştırılmaktadır. 

Teksas eyaletinde elektrik piyasası oldukça başarılı bir şekilde 

dizayn edilmiş ve hem mevsimsel bazda hem de günün 24 

saati için farklı zaman dilimlerine göre fiyatlar 
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oluşturulmuştur.  Program katılımcıları şebeke operatörü 

tarafından yüklerin fazla olduğu zamanlarda gelen tekliflere 

cevap verirler ve sistemi dengelemek için taleplerini azaltırlar. 

Sistemde azaltılan enerji ve açılan kapasite için katılımcılara 

ödeme yapılır. 

New England elektrik piyasasında gerçek zamanlı talep cevabı 

programı, sistem operatörü tarafından talep gelmesinden sonra 

30-120 dakika içerisinde katılımcıların elektrik taleplerini 

düşürmeleri üzerine dizayn edilmiştir. Program dâhilinde 

katılımcılara akıllı sayaç ve haberleşme sistemi kurulur ve 

katılımcılardan beşer dakikalık arayla ölçümler alınarak bunlar 

kaydedilir. 

İngiltere’de ulusal şebeke şirketi sistemi dengelemek için 

ticari alımları gerçek zamandan bir saat önce başlatır. 

Üreticiler gibi, tedarikçiler ve müşteriler de denge 

mekanizmasına katılabilirler. İngiltere’deki birçok büyük 

elektrik sağlayıcısı müşterilerine Ekonomik-7 adı verilen bir 

program uygular. Programda müşteriler gece bir ve sabah 

sekiz saatleri arasında çok ucuza elektrik satın alabilirler. Bu 

programa katılım için müşterilerin haberleşme ağına sahip bir 

sayaç sahibi olmaları gerekmektedir. 

2008 yılında rekabetçi bir hal alan Almanya elektrik 

piyasasında dört iletim şirketi, yetmiş bölgesel üretici ve 

750’den fazla küçük üretici bulunmaktadır. Almanya enerji 

borsası Avrupa Enerji Borsası tarafından işletilmektedir. 

Şebeke dengesini sağlamak için 15 dakikalık aralıklarla bir 

gün sonrası için bir planlama yapılır ve bu planlama aynı gün 

saat 14:30’a kadar bildirilir. 

Fransa’da üreticiler şebekeye ve firmalar arasında elektrik 

satışı gerçekleştirebilirler. Frekans kontrolü için 30 saniyeden 

daha hızlı tepki verebilen birincil ve 15 dakikadan önce tepki 

verebilen ikincil bir rezerv tutulmaktadır. 40 MW’ın 

üzerindeki üreticiler her iki rezerve de katılım sağlayabilirler. 

Birincil ve ikincil rezerve üreticilerin 5 dakikadan daha kısa 

bir sürede erişilebilir bir sisteme sahip olmaları istenmektedir. 

Fransa’da rüzgâr santralleri feed-in-tariff denen destek sistemi 

üzerinden elektrik satışı gerçekleştirirler. İsteyen santraller 

ikili anlaşmalarla da satış yapabilirler ancak piyasa da elektrik 

fiyatları feen-in-tariff sistemine göre oldukça düşüktür. 

Yunanistan’da toptan elektrik satış piyasası gün öncesi planlı 

piyasa, gün öncesi raporlu piyasa, gerçek zamanlı piyasa ve 

dengeleme piyasası olmak üzere dört kolludur. Elektrik 

piyasası gerçek zamanlı dengeleme içermektedir. Yenilenebilir 

enerji kaynakları yardımcı servis programlarına iştirak 

edemezlerken enerji piyasasına ve yardımcı servis 

programlarına katılacak üreticilerin 35 MW’ın üstünde bir 

kapasitelerinin olması beklenmektedir [8]. 

4. Su Terfi İstasyonları ve Talep Cevabı 

Yerel yönetimler artık her geçen gün büyüyen ve gelişen 

şehirlerin olması sebebiyle ciddi elektrik tüketimleri 

gerçekleştiren kurumlar olarak göze çarpmaktadır. 

Tüketimlerinin çok ciddi boyutlara oluşması sebebiyle 

özellikle büyükşehirler akıllı şebeke ve talep cevabı 

çalışmalarının ilgi alanına girmiş ve yerel yönetim 

uygulamalarına ilişkin çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Yapılan çalışmalar, yerel yönetimlerin içme ve kullanma suyu 

ve atık su faaliyetleri başta olmak üzere enerji tükettiği ısıtma, 

havalandırma, aydınlatma gibi faaliyetlerini enerji verimliliği 

çerçevesinde değerlendirerek şebekeyi zorlamayacak saatlere 

kaydırmalarıyla çok ciddi tasarrufların sağlanabileceğini 

ortaya koymuştur [10]. 

İçme ve kullanma suyu uygulamalarında zaman kaydırma ve 

depolama çalışmalarının şebeke için çok ciddi rahatlamalara 

sebebiyet vereceği ve şebeke güvenliğini sağlayacağı 

belirtilmekte; bu çalışmaların sadece ekonomik değil aynı 

zamanda sosyal olarak da yararlar sağlayacağı ifade 

edilmektedir [11]. 

Örneğin, ülkemizde yerel yönetimler arasında en büyük 

bütçeye sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul 

Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Elektrik, 

Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ve iştirak şirketlerinin 

yıllık yaklaşık 1.955.000.000 kWh elektrik tüketimi ile yıllık 

takribi 600 milyon TL’lik elektrik harcaması söz konusudur. 

Enerji arzının sürekliliği, kalitesi ve maliyeti kamu hizmeti 

veren İBB ve iştirak şirketleri için önem arz etmektedir. 

Şekil 3’te İBB 2017 yılı elektrik tüketiminin birimlere göre 

dağılımı gösterilmiştir [12]. 

 

 

Şekil 3: İBB elektrik tüketiminin birimlere göre dağılımı. 

Şebeke yapısının zorlandığı acil durumlarda veya elektrik 

üretiminin yetmediği durumlarda İBB elektrik tüketiminin 

yaklaşık %71’lık kısmını tüketen ve ciddi bir kurulu gücü 

olan ve her yıl önemli bir bütçeyi elektrik harcayan İSKİ 

elektrik tüketiminde yapılacak kısa süreli ötelemelerin büyük 

faydalar sağlayacağı açıktır. Şekil 4’te İSKİ 2017 yılında 

gerçekleşen 1.389.120.983 kWh’lik elektrik tüketiminin 

kullanım yerlerine göre dağılımı görülmektedir [13]. 
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Şekil 4: İSKİ elektrik tüketiminin kullanım yerlerine göre 

dağılımı. 

Son yedi yılda günlük en yüksek su tüketimi verilerine 

bakıldığında 2010 yılında 2.548.785 m3/gün olan en yüksek su 

tüketimi yaklaşık 605.000 m3 artış göstermiş ve 2017 yılında 

3.154.150 m3/gün olarak gerçekleşmiştir. En yüksek su 

tüketim değerlerinin, elektrik tüketiminin de en çok 

gerçekleştiği yaz aylarında meydana gelmiş olması nedeniyle, 

talep cevabı programlarının iyi analiz sonrasında ciddi bir 

yükü kaydırma potansiyeline sahip olduğunu söylemek 

mümkündür [13]. 

Çalışma kapsamında su terfi istasyonları için oluşturulacak 

talep cevabı modeli bazı kısıtlar ve göz önünde bulunması 

gereken değişkenler belirlenmiştir. Belirlenen en önemli kısıt 

depolama alanlarında kritik yükseklik seviyesinin (hkr) altına 

inmemesi gerekliliğidir. Belirlenen değişkenler aşağıda 

sıralanmıştır. 

 Depolama kapasiteleri (Dk), 

 Pompa güç değerleri (Pg), 

 Pompa çalışma saatleri (Pt), 

 Pompa çalışma saat aralıkları (Pdt), 

 Pompalama esnasında depolama tesislerindeki su 

miktarları (Pht), 

 Saatlik serbest piyasa elektrik fiyatı (Ef), 

 Hat Basınçları (Pmin - Pmax) 

Söz konusu talep cevabı modelinin amaç fonksiyonu Denklem 

1’de gösterilmiştir. 

𝑀𝑖𝑛   𝐶𝑛𝑡𝐸𝑛𝑡 (𝑋𝑛𝑡 )

24

𝑡=1

𝑁

𝑛=1

 

 (1)

 

Oluşturulan amaç fonksiyonunda N pompa sayısını, C Enerji 

maliyetini, E harcanan enerjiyi ifade eder. Amaç fonksiyonu 

ile herhangi bir t anında enerji için harcanan maliyetin 

minimize edilmesi hedeflenmektedir. 

Kurulacak modelde her işletme anında bütün düğüm 

noktalarında basıncın minimum ve maksimum değerler 

arasında olması istenecektir. 

 ii
PPP it maxmin 

 (2) 

Denklem 2’de basınç kısıtlarına ilişkin itP
, i düğümündeki t 

zaman aralığı için basıncı, 
i

Pmin
ve 

i
Pmax

ise i düğümü için 

gerekli maksimum ve minimum basınçları ifade eder. 

Benzer şekilde şebeke kullanıcıların kurulacak modelden 

olumsuz etkilenmemesi ve su dağıtım şebekelerinin öncelikleri 

arasında yer alan hizmetin aksamaması için depolama 

tanklarındaki su seviyelerinin de minimum ve maksimum 

değerler arasında olması istenecektir. 

 jj
SSS jt maxmin 

  (3) 

Denklem 3’te su seviyelerine ilişkin jtS
, j tankında t zaman 

aralığı için tank seviyesini, j
Smin ve j

Smax  ise j tankı için 

gerekli maksimum ve minimum seviyeleri ifade eder. Amaç 

fonksiyonunda da belirtildiği gibi kurulacak modelin pompa 

işletme maliyetlerini minimize etmesi bunu yaparken de 

pompa ve borulardaki hidrolik kısıtlara ve sistemin kütle 

denkliğine bağlı kalması beklenmektedir. 

 

Şekil 5: Talep cevabı tank-pompa-düğüm şartları. 

4.1. Örnek çalışma incelemesi 

Su terfi istasyonları için örnek bir çalışma günlük yaklaşık 

60.000 m3 su talebi olan orta ölçekli bir su şebekesi için 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’da gösterilen su dağıtım 

şebekesinin koyu renklerle gösterilen 4.,7.,8.,9.,11. ve 12. su 

rezervuarları seçilerek burada talep cevabı programı için 

uygulama düşünülmüştür. Örnek çalışmada öğleden sonra 

13-16 saatleri için talep cevabı işletim gerçekleştiğinde 

yaklaşık %64 pik yük azaltılmış, enerji tüketiminin 

1.372 kW’tan 500 kW’a düşürüldüğü gözlemlenmiştir. Örmek 

çalışmada minimum ve maksimum düğüm basınçları sırasıyla 

60 psi ve 120 psi, minimum ve maksimum tank yükseklikleri 

ise 10 m.’lik tanklar için sırasıyla 5 m ve 9 m, 5 m.’lik tanklar 

için ise sırasıyla 2 m. ve 3.5 m. olarak belirlenmiştir. 7. ve 11. 

su rezervuarları 5 m. yüksekliğinde, 4., 8., 9. ve 12.  su 

rezervuarları ise 10 m. yüksekliğindedir. 
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Şekil 6: Örnek dağıtım şebekesi şematik gösterimi. 

Talep cevabı uygulama zamanları ve güçteki azalım şekil 7’de 

gösterilmiştir. Söz konusu çalışma koşullarının etkisiyle 

şebekede yıllık elektrik tüketim maliyetlerinin aşağı çekileceği 

gözlemlenmiştir [14]. 

 

Şekil 7: Talep cevabı uygulamasında pompa güç tüketimleri. 

4. Sonuçlar 

Belediyelere ait su terfi merkezleri elektrik enerjisi 

tüketimlerini, yürütmekte olduğu faaliyetleri sekteye 

uğratmadan ekonomik ve teknik açıdan uygun saat dilimlerine 

kaydırarak hem elektrik şebekesini aşırı yüklenmelerden 

koruyabilir hem de yakın gelecekte ülkemizde de uygulanması 

beklenen talep cevabı programları için ciddi bir kaynak 

oluşturabilir. 

Doğru zamanda yapılan pompalama işlemleri ile İstanbul 

örneğinde olduğu gibi özellikle elektrik tüketiminin arttığı yaz 

aylarında elektrik şebekesi kritik zamanlarda %60’lara kadar 

azaltılarak hem ekonomik hem de teknik açıdan fayda elde 

edilmesi mümkündür. Talep cevabı programlarının ülkemizde 

uygulanmaya başlanması ile birlikte su terfi istasyonlarının da 

enerji tüketimleri açısından değerlendirildiğinde önemli birer 

kaynak olacağını söylemek mümkündür. 
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Özetçe 

Bu çalışma kapsamında, makine mühendisliği bölümü, lisans 

eğitiminde verilen otomatik kontrol dersinin çekiciliğini ve 

derse olan ilgiyi artırmak için etkileşimli bir arayüz 

tasarlanmıştır. Geliştirilen bu arayüz, araba üzerine bağlı ters 

sarkaç sisteminin benzetimi ve canlandırılmasını içermektedir. 

Kullanıcı arayüzü kullanarak, sistem parametrelerine, kontrol 

parametrelerine ve sistemin doğrusal olup olmayacağına karar 

verebilmektedir. Kontrolcü olarak kutup yerleştirme 

algoritması kullanılmıştır. Geliştirme aracı olarak ücretsiz, açık 

kaynak kodlu ve web ortamında yayınlamak için uygun oluşu 

nedeniyle PYTHON seçilmiştir. Geliştirilen arayüz, 

kullanıcıların, seçimlerine bağlı olarak sistemin konum ve hız 

grafiklerini zamana bağlı görebilmeleri ve araba-ters sarkaç 

sisteminin canlandırılmasını izleyebilmeleri açısından etkili ve 
çekici bir araç olmuştur. 

Abstract 

In scope of the study, an interactive interface was designed to 

promote interest in and attraction for automatic control course 

given in the bachelor level of mechanical engineering 

education. The developed interface includes simulation and 

animation of the inverted pendulum on cart. The user can decide 

the parameters of the system and controller by using presented 

interface. Additionally, it can be decided whether or not the 

system is linear. As a controller, pole placement algorithm was 

used. Python has been used as programming language because 

it is open-source, free and suitable for web publishing. 

Depending on their selection, the users can obtain the position 

and velocity graphs of the system depending on time and watch 

the animation showing the motion of the system. Therefore, the 

developed interface has become an effective and interesting 
tool for users. 

1. Giriş 

Makina mühendisliği lisans eğitiminde, otomatik kontrol alanı 

tek bir zorunlu dersle temsil edilmektedir. Daha önce alınan 

birçok derse atıf yapması ve sözü edilen kavramlarla 

öğrencilerin ilk kez karşılaşmaları nedeniyle, öğrencilerin 

birçoğu için otomatik kontrol zor ders olarak kabul 

edilmektedir. Öğrencilerin derse yönelik ön kabulleri öğrenme 

edinimini olumsuz etkilemektedir. Bu bildiri, çalışma alanının 

önemini anlatmak, dersi çekici kılmak, öğrencinin derse 

yönelik ilgisini artırmak için kavramları grafiksel soyutlama ve 

canlandırma ile daha anlaşılır kılma çabasının bir ürünüdür. 

Kişisel bilgisayarların, tabletlerin ve cep telefonlarının günlük 

hayatımızın parçası olduğu bu zamanlarda, grafiksel soyutlama 

ve canlandırmanın yardımcı araç olarak eğitimde kullanılması 
yaygın bir uygulamadır [1-3]. 

Ters sarkaç sistemi, doğrusal olmayan modeli, kararlı ve 

kararsız denge noktaları ve eksik eyletimli yapısı ile kontrol 

teorisi alanında geliştirilen yeni yöntemlerin testi açısından 

zengin bir dinamik zemin sağlamaktadır. Ek olarak, yukarıda 

sayılan özellikleri nedeniyle eğitim aracı olarak da yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, literatür, 

eğitim amaçlı kullanılan uygulamalar açısından gözden 

geçirilmiş ve birkaç paralel çalışmaya rastlanılmıştır. [4]’de 

LMI kullanarak lisansüstü öğrenciler için bir eğitim aracı 

tasarımında ters sarkaç modeli kullanmıştır. Kontrol 

yazılımının hangi programla geliştirildiğine ilişkin bilgi 

verilmemiştir. [5]’de ise MATLAB/Simulink kullanılarak 

hibrit bir kontrolcü ile dönen ters sarkaç sisteminin dengede 

tutulması sağlanmıştır. Bu hibrit yaklaşım, PD kontrol ve enerji 

yöntemi diye isimlendirilen bir yöntemi içermektedir. 

Çalışmanın lisans öğrencileri için yapıldığı ifade edilmektedir, 

ancak kullanılan kontrol algoritması lisans düzeyinin oldukça 
üzerinde görülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, anlaşılması ve uygulaması basit bir 

yöntem olan kutup yerleştirme yöntemi tercih edilmiştir. 

Yöntem iki biçimde uygulanmıştır. Birincisinde araba 

üzerindeki ters sarkaç sisteminin matematiksel modeli 

doğrusallaştırılmıştır. İkincisinde ise, küçük artımlı ilerlemeler 

boyunca doğrusal olmayan sistem denklemi, ardışık Doğrusal 

Zamanla Değişen (DZD) sistem denklemleri olarak ele 

alınmakta ve her bir ardışık DZD için kararlılığı sağlayacak 

zamanla değişen kazanç katsayısı oluşturularak durum geri 
besleme denetim algoritması tasarlanmaktadır. 

Çalışmanın 2. Bölümünde sistemin matematiksel modeli 

verilmekte ve sistem denklemleri doğrusallaştırılmış ve 

doğrusallaştırılmamış hal için durum uzayı formunda ifade 

edilmektedir. Üçüncü bölümde, sözü edilen kontrol yöntemleri 

geliştirilen algoritmalar temelinde anlatılmaktadır. Ardından 

benzetim sonuçları ve canlandırmaya ilişkin görseller bölüm 

4’de sunulmaktadır. Bildiri beşinci bölümde yer alan tartışma 
bölümüyle bitirilmektedir. 
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2. Matematiksel Model 

Arabalı ters sarkaç sistemi temelde 𝑀 kütleli bir araba ve araba 

üzerinde serbest durumda dönebilecek şekilde bağlanmış 𝑚 

kütleli ve 𝑙 boyundaki bir sarkaçtan oluşur. Sarkacın iki denge 

noktası vardır bunlardan biri 𝜃  açısının sıfır olduğu kararsız 

denge noktası ve diğeri 𝜋  olduğu kararlı denge noktasıdır. 

Amaç; sarkacın dikeyle yaptığı 𝜃  açısını sıfır değerinde 

dengede tutmaktır. Bunu gerçekleştirmek için de arabaya bir 𝐹 

girişi uygulanmaktadır (Şekil 1). Girişin 𝑢  olduğu sistemde 

çıkışlar sarkaç açısı 𝜃 ve arabanın konumu 𝑥 tir. 

 

Şekil 1:Arabalı Ters Sarkaç Sistemi 

Sistemin hareket denklemleri, yeniden türetilmesine gerek 
görülmeksizin (1) ve (2)’de verilmektedir [6]. 

 (𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑏�̇� + 𝑚𝑙 cos 𝜃 �̈� − 𝑚𝑙�̇� sin 𝜃 �̇� = 𝐹 (1) 

 (𝐼 + 𝑚𝑙2)�̈� + 𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃 = −𝑚𝑙 cos 𝜃 �̈� (2) 

2.1. Doğrusallaştırılmış Sistemin Durum Uzayı Gösterimi 

Çalışmanın ilk kısmında uygulanacak kontrol algoritması için 

yukarıda verilen (1) ve (2) denklemlerinin doğrusallaştırılması 

gerekmektedir. Bunun için 𝜃 = 𝜋 olduğunu ve sistemin genel 

olarak bu denge noktasına yakın noktalarda hareket ettiğini 

kabul edelim. Kontrol edilecek sarkacın 20 dereceden daha 

fazla sapması istenmediği durumlar için bu ön kabul geçerli 

sayılabilir. ϕ sarkacın denge pozisyonuna olan açısını ifade 

etmek üzere 𝜃 =  𝜙 + 𝜋 yazılabilir. Yine, küçük sapma kabulü 

ile aşağıdaki küçük açı yaklaşımları kullanılabilir. 

 cos 𝜃 = cos(𝜋 + 𝜙) ≅ −1 (3) 

 sin 𝜃 = sin(𝜋 + 𝜙) ≅ −𝜙 (4) 

 �̇�2 = �̇�2 ≅ 0 (5) 

(3), (4) ve (5)’de verilen varsayımlar (1) ve (2) denklemlerine 

uygulandığında, aşağıda (6) ve (7)’de verilen 

doğrusallaştırılmış hareket denklemleri elde edilir. (7) 

denkleminde kullanılan 𝑢 parametresi, kuvvet 𝐹 girişini temsil 

etmek için kullanılmıştır. 

 (𝐼 + 𝑚𝑙2)�̈� –𝑚𝑔𝑙𝜙 =  𝑚𝑙�̈�  (6) 

 (𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑏�̇�–𝑚𝑙�̈� = 𝑢  (7) 

(6) ve (7) ile verilen doğrusallaştırılmış hareket denklemleri 

birinci dereceden adi diferansiyel denklemler halinde 

düzenlenerek durum uzayı formunda aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir.  

   [

�̇�
�̈�
�̇�

�̈�

]

=

[
 
 
 
 
 
0 1 0 0

0
−(𝐼 + 𝑚𝑙2)𝑏

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑚2𝑔𝑙2

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
0

0 0 0 1

0
−𝑚𝑙𝑏

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
𝑚𝑔𝑙(𝑀 + 𝑚)

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2
0
]
 
 
 
 
 

[

𝑥
�̇�
𝜙

�̇�

]

+

[
 
 
 
 
 

0
𝐼 + 𝑚𝑙2

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2

0
𝑚𝑙

𝐼(𝑀 + 𝑚) + 𝑀𝑚𝑙2]
 
 
 
 
 

 𝑢                                                   (8) 

2.2. Doğrusal Olmayan Sistemin Durum Uzayı Gösterimi 

Doğrusallaştırma yapmadan (1) ve (2)’de verilen hareket 

denklemlerini durum uzayı (state-space) formuna getirmek 

oldukça zahmetlidir. Bu amaçla aşağıdaki dikeyden küçük açı 

sapmaları kabulü ve trigonometrik eşitliklerden yararlanır. 

𝜃 = 𝜋 + 𝜙 

cos 𝜃 = cos(𝜋 + 𝜙) = cos 𝜋 cos𝜙 − sin 𝜋 sin𝜙 = −cos𝜙 

sin 𝜃 = sin(𝜋 + 𝜙) = sin 𝜋 cos𝜙 + sin 𝜙 cos 𝜋 = −sin 𝜙 

�̇� = �̇� ve �̈� = �̈� 

Taylor serisi açılımlarını kullanarak; 

sin𝜙 = 𝜙 −
𝜙3

3!
+ ⋯ , −∞ < 𝜙 < ∞ 

sin𝜙 = 𝜙 −
𝜙3

3!
= (1 −

𝜙2

3!
)𝜙                                                 (9) 

yazılabilir. Aslında bu da bir çeşit doğrusallaştırmadır. Ancak 

bu bir zorunluluktur, aksi halde ikinci denklemin açısal 

konumla olan ilişkisi yazılamaz. (9), (2)’de yerine yazılır ve (1) 

ve (2) denklemleri yeniden düzenlenirse aşağıda verilen (10) ve 
(11) denklemleri elde edilir.  

�̈� −
𝑚𝑙 cos𝜙

(𝑀 + 𝑚)
�̈� =

−𝑏

(𝑀 + 𝑚)
�̇� −

𝑚𝑙�̇� sin𝜙

(𝑀 + 𝑚)
�̇�

+
𝐹

(𝑀 + 𝑚)
                                               (10) 

�̈� =
𝑚𝑔𝑙 (1 −

𝜙2

3!
)

(𝐼 + 𝑚𝑙2)
𝜙 +

𝑚𝑙 cos𝜙

(𝐼 + 𝑚𝑙2)
�̈�                                      (11) 

Denklemleri basitleştirmek için katsayılara aşağıdaki gibi isim 
verilebilir; 
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𝑎1 = −
𝑚𝑙 cos𝜙

(𝑀 + 𝑚)
; 𝑎2 =

−𝑏

(𝑀 + 𝑚)
; 𝑎3 = −

𝑚𝑙�̇� sin𝜙

(𝑀 + 𝑚)
; 

𝑢 =
𝐹

(𝑀 + 𝑚)
; 𝑏1 =

𝑚𝑔𝑙 (1 −
𝜙2

3!
)

(𝐼 + 𝑚𝑙2)
; 𝑏2 =

𝑚𝑙 cos𝜙

(𝐼 + 𝑚𝑙2)
 

Bu katsayılar kullanılarak (12) ve (13) denklemleri yazılabilir; 

 �̈� + 𝑎1�̈� = 𝑎2�̇� + 𝑎3�̇� + 𝑢 (12) 

 �̈� = 𝑏1𝜙 + 𝑏2�̈�  (13) 

(12)’ye (13)’de elde edilen eşitliğin sağ tarafı yerleştirilip bir 

dizi düzenlemenin ardından (14) elde edilir.  

 �̈� + 𝑎1(𝑏1𝜙 + 𝑏2�̈�) = 𝑎2�̇� + 𝑎3�̇� + 𝑢 

 �̈�(1 + 𝑎1𝑏2) = −𝑎1𝑏1𝜙 + 𝑎2�̇� + 𝑎3�̇� + 𝑢 

�̈� = 0 +
𝑎2

(1 + 𝑎1𝑏2)
�̇� +

−𝑎1𝑏1

(1 + 𝑎1𝑏2)
𝜙 +

𝑎3

(1 + 𝑎1𝑏2)
�̇�

+
1

(1 + 𝑎1𝑏2)
𝑢                                      (14) 

(14)’ün sağ tarafı (13)’e yerleştirilerek düzenlendiğinde ise (15) 

elde edilmektedir. Böylece her iki hareket denklemi de birinci 

dereceden diferansiyel denklem biçiminde ifade edilebilecek 
şekle dönüştürülmüştür. 

�̈� = 0 +
𝑎2𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)
�̇� + (𝑏1 −

𝑎1𝑏1𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)
) 𝜙

+
𝑎3𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)
�̇� +

𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)
𝑢 

�̈� = 0 +
𝑎2𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)
�̇� + (

𝑏1

(1 + 𝑎1𝑏2)
)𝜙 +

𝑎3𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)
�̇�

+
𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)
𝑢                                        (15) 

(14) ve (15) denklemleri standart matris formunda aşağıda 
(16)’da verildiği gibi yazılabilir. 

[

�̇�
�̈�
�̇�

�̈�

] =

[
 
 
 
 
 
0 1 0 0

0
𝑎2

(1 + 𝑎1𝑏2)

−𝑎1𝑏1

(1 + 𝑎1𝑏2)

𝑎3

(1 + 𝑎1𝑏2)

0 0 0 1

0
𝑎2𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)

𝑏1

(1 + 𝑎1𝑏2)

𝑎3𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)]
 
 
 
 
 

[

𝑥
�̇�
𝜙

�̇�

]

+

[
 
 
 
 
 

0
1

(1 + 𝑎1𝑏2)

0
𝑏2

(1 + 𝑎1𝑏2)]
 
 
 
 
 

𝑢                                     (16) 

3. Kontrol Yöntemleri ve Geliştirilen 

Algoritmalar 

Kontrolcü tasarımında, “Kutup Yerleştirme” yöntemi çok 

bilinen ve yaygın kullanılan bir yöntemdir. Kısaca temel 

çalışma biçimi özetlenecek olursa; 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 

Formunda zamanla değişmeyen doğrusal bir sistemin 𝑥 =  𝑥0 

başlangıç koşulları bilinmektedir. Sistemin kontrol girişi 

𝑢 =  − 𝐾𝑥  şeklinde durum geri besleme formunda tanımlı 

olduğunda sistem denklemi 

�̇� = (𝐴 − 𝐵𝐾)𝑥 

formuna dönüşür. Burada K kazancının uygun seçimi ile 
sistemin kararlılığı garanti edilir. Şöyle ki; 

|𝑠𝐼 − (𝐴 − 𝐵𝐾)| = (𝑠 − 𝜇1)(𝑠 − 𝜇2)⋯ (𝑠 − 𝜇𝑛) 

olmalıdır. Burada 𝜇1 ⋯𝜇𝑛  istenen kök yerlerini 

göstermektedir. 

3.1. Doğrusallaştırılmış Sistemin Kutup Yerleştirme ile 

Kontrolü 

Bölüm 2’de tanımlanan (8) denklemi, kutup yerleştirme 

yöntemi ile kontrol edilebilecek formdadır. Yazılan algoritma 

aracılığıyla öğrenciler kutup yerlerini, sistem parametrelerini ve 

başlangıç koşullarını değiştirebilmektedir. Böylelikle 

seçimlerinin sonuçlarını görerek, kontrol algoritması 

hakkındaki bilgilerini derinleştirebilmektedirler. (Ekler 

Bölümüne Bknz.) 

3.2. Doğrusal Olmayan Sistemin Kutup Yerleştirme ile 

Kontrolü 

Bölüm 2’de tanımlanan doğrusal olmayan (16) denklemi ile 

tanımlı sistem ardışık doğrusal zamanla değişen sistemler 

olarak ele alınarak, “kutup yerleştirme” yöntemiyle kontrolcü 

tasarlanabileceği bu bölümde açıklanmaktadır. (16)’da sistem 

matrisi 𝐴(𝑋)  şeklinde ve kontrol teriminin önündeki vektör 

𝐵(𝑋)  şeklinde ifade edilebilir. Burada 𝑋 = {𝑥, 𝑥,̇ 𝜙, �̇�} 
dır. Bu durumda (16) denklemi basitleştirilmiş formda 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 �̇� = 𝐴(𝑋)𝑋 + 𝐵(𝑋)𝑢 (17) 

(17) denklemindeki katsayı matrisleri başlangıçta 𝑋 = 𝑋0  ile 

değerlendirilecek olursa 

 �̇� = 𝐴(𝑋0)𝑋 + 𝐵(𝑋0)𝑢 (18) 

(18) denklemi ile verilen sistem artık doğrusal zamanla 

değişmeyen bir sistem olduğundan, “kutup yerleştirme” 

yöntemiyle kontrolcü tasarımı yapılarak denetimi sağlanabilir. 

Tasarlanan kontrolcü ile üretilen sistemin bir sonraki 

adımındaki bilgileri kullanılarak (i.e. 𝑋(𝑡) ), ardışık olarak 

doğrusal olmayan sistemdeki 𝐴(𝑋) ve 𝐵(𝑋) matrisleri 𝑋(𝑡) ile 

değerlendirilir. Sonuç olarak, önerilen sistem aşağıdaki gibi 

ardışık doğrusal zamanla değişmeyen sistem modelleri elde 
edilebilir. 

 �̇�[𝑖] = 𝐴(𝑋[𝑖−1])𝑋[𝑖] + 𝐵(𝑋[𝑖−1]) (19) 

Böylelikle her bir iterasyon için, sanki sistem o an için doğrusal 

zamanla değişmeyen bir sistem gibi davranıyormuş gibi çözüm 

üretilir. Kullanılan yaklaşımın detaylarına ilişkin 3. yazarın 

çalışmalarına bakılabilir, örneğin [7]. Problem sayısal 

çözümleme açısından ele alındığında parametrik diferansiyel 

denklem çözümü olarak düşünülebilir. (Ekler Bölümüne Bknz) 
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4. Benzetim Sonuçları ve Canlandırmalar 

Bu çalışmada, tek çubuklu arabalı bir ters sarkaç sisteminin 

kutup yerleştirme (pole-placement) yöntemi kullanılarak 

kontrol edilmesi mümkün olmuştur. Yöntem iki farklı biçim 

için uygulanmıştır. Birincisi, doğrusal olmayan matematiksel 

model doğrusal hale getirilerek uygulanmış. İkincisinde ise 
doğrusal olmayan sistem direkt kontrol edilmiştir. 

Karşılaştırma amacıyla buraya sarkacın başlangıç konumu 

olarak, bir dar açılı bir de geniş açılı örnek konulmuştur. Diğer 

parametreler her iki durum için de sabit tutulmuştur. 

Benzetimler çok sayıda farklı parametre bileşenleri ile 

sınanmıştır. Seçilen kutup yerleri ve diğer sistem parametreleri 

fiziksel gerçekliklerle çelişmeyecek şekilde istenildiği biçimde 
değiştirilebilir. 

Benzetimlerde kullanılan kutup yerleri; 

𝑝 = [−1,−1.23,−1,5,−2 ]; 

Başlangıç koşullarını gösteren, 𝑥0  vektörü sırasıyla arabanın 

konumu, arabanın başlangıç hızı, sarkacın konumu ve sarkacın 

hızını içermektedir.  

𝑥0  = [0;  3;   
20𝜋

180
;     0 ] 

𝑥0  yukarıdaki gibi seçildiğinde elde edilen grafikler aşağıda 

verilmektedir; 

 

Şekil 2: Arabanın Konum Değişimi (m olarak 

verilmiştir). 

 

Şekil 3: Arabanın Hız Değişimi (m/s olarak verilmiştir). 

 

Şekil 4: Sarkacın açısal konum değişimi (derece 

cinsinden verilmiştir). 

 

Şekil 5: Sarkacın Açısal Hız Değişimi (derece/s olarak 

verilmiştir). 

Küçük açı varsayımına uygun olarak, tüm diğer parametreler 

aynı kalmak koşuluyla sarkacın başlangıç açısı 20° 
seçildiğinde Şekil 2 – Şekil 5’de doğrusallaştırılmış ve 

doğrusallaştırılmadan kontrol edilen sistem için arabanın 

konum ve hızı, sarkacın açısal konum ve hızı grafikleri 

karşılaştırmalı olarak görülebilmektedir. Şekillerden de 

izlenebileceği gibi başlangıç koşulu küçük açı kabulüne uygun 

seçildiğinde doğrusallaştırılmış ve doğrusallaştırılmadan 

kontrol edilen sistem için belirgin bir fark oluşmamaktadır. 

Aynı sınama diğer parametreleri değiştirmeksizin sarkacın 

büyük açıları için yani başlangıç koşullarını aşağıdaki gibi 

ayarlanarak yapıldığında elde edilen grafiklerde aşağıdaki 
gibidir. 

𝑥0  =   [0;    3;   
150𝜋

180
;    0] 
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Şekil 6: Farklı Başlangıç Koşulunda Arabanın Konum 

Değişimi (m olarak verilmiştir). 

 

Şekil 7: Farklı Başlangıç Koşulunda Arabanın Hız 

Değişimi (m/s olarak verilmiştir). 

 

Şekil 8: Farklı Başlangıç Koşulunda Sarkacın açısal 

konum değişimi (derece cinsinden verilmiştir). 

 

 

Şekil 9: Farklı Başlangıç Koşulunda Sarkacın Açısal 

Hız Değişimi (derece/s olarak verilmiştir). 

Sarkaca büyük bir başlangıç açısı verilerek hareket 

başlatıldığında, doğrusal olmayan kontrolün ve doğrusal 

kontrolün cevaplarının birbirinden farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Yukarıda verilen başlangıç koşullarında 

arabanın konum değişimi dışında (Şekil 6), tüm grafiklerde 

(Şekil 7-9) doğrusal olmayan kontrolcünün geçiş fazında 

aşırı salınımlı olduğu, ancak durgun duruma 

doğrusallaştırılmış sisteme nazaran daha çabuk ulaştığı 

görülmektedir. Sistemi diğer başlangıç koşullarında 

sınamak için http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/ters-

sarkac/ adresi ziyaret edilebilir. Aynı adreste yapılan 

benzetimlerin canlandırmaları da izlenebilmektedir.  

5. Tartışma 

Benzetim sonuçlarından izlendiği gibi, beklenti doğrultusunda, 

doğrusal olmayan kontrolcü, sarkacı tüm başlangıç 

koşullarında dengede tutabilmektedir. Bunu yaparken de 

özellikle büyük açılarda arabayı daha çok ve daha hızlı hareket 

ettirmesi gerekmektedir (geçiş fazında artan salınımlar). Dikkat 

edilirse, bölüm 2.1’de yapılan küçük açı varsayımı ile sarkacın 

hızının arabanın hızına etkisi tamamen yok olmaktadır yani 

−𝑚𝑙�̇� sin 𝜃 �̇� terimi ortadan kalkmaktadır. Bu varsayım küçük 

açılar için sorun değildir. Benzetimlere bakıldığında örneğin 20 

derece sarkaç açısı için doğrusal ve doğrusal olmayan kontrol 

modelinin benzer çalıştığı görülmektedir. Oysa gerçekte olduğu 

gibi açılar büyüdüğünde arabanın hızının ve konumununda 

artması beklenmelidir. Bu iki kontrol sistemini gerçek fiziksel 

bir sisteme uyguladığımızda doğrusal olmayan kontrolcünün 

sistemi kontrol ettiği, ancak doğrusallaştırılmış kontrol 

sisteminin aynı başarıyı gösteremeyeceği görülecektir. Bu 

doğrultuda çalışmanın gelecek öngörü ve beklentisi; 

uygulananın fiziksel olarak gerçekleştirilmesidir. Ancak bu 

haliyle de geliştirilen uygulama, öğrenciler açısından, hem 

doğrusal olmayan kontrol sistemlerine yönelik ilgilerinin 

artması, hem de parametre değişimlerinin sistem üzerindeki 

etkilerini gözlemleyebilmelerinden dolayı yararlı bir kaynak 

olmuştur. 
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EKLER 

Ek 1. Doğrusallaştırılmış Sistemin Kutup Yerleştirme Kontrol 

Algoritması 

from numpy import sin, cos, pi 

import numpy as np, control 

I, b, g = .006, 0.1, 9.8 

M, m, l = 0.5, 0.2, 0.3 

p = I*(M+m)+M*m*l**2 

A = np.matrix( 

    [[0, 1, 0, 0],[0, -(I+m*l**2)*b/p, 

(m*g*l**2)/p, 0],[0, 0,0, 1],[0, -

(m*l*b)/p, m*g*l*(M+m)/p, 0]]) 

B =np.matrix( 

    [[     0       ], 

     [ (I+m*l**2)/p], 

     [      0      ], 

     [     m*l/p   ]]) 

p =[-1, -1.23, -1.5, -2.0] 

K= control.acker(A, B, p) 

x0=np.matrix([[5],[0.5],[110*pi/180],[5

*pi/180]]) 

Anew= A-B*K 

h= 0.02 

t=np.arange(0, 10+h, h) 

X= np.zeros((len(t), 4)) 

X[0] = x0.T 

for i in range(1,len(t)): 

    k1=Anew*x0 

    k2=Anew*(x0+0.5*h*k1) 

    k3=Anew*(x0+0.5*h*k2) 

    k4=Anew*(x0+h*k3) 

    x1 = x0 + (1/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4)*h 

    X[i]=x1.T 

    x0=x1 

 

 
Ek 2. Doğrusal Olmayan Sistemin Kutup Yerleştirme Kontrol 
Algoritması 

from numpy import sin, cos, pi 

import numpy as np, control 

I, b, g = .006, 0.1, 9.8 

M, m, l = 0.5, 0.2, 0.3 

x0 = np.matrix([[5], [0.5], 

[110*pi/180], [5*pi/180]]) 

p = [-1, -1.23, -1.5, -2.0]     

h = 0.02 

t = np.arange(0, 10+h, h) 

X = np.zeros((len(t), 4)) 

X[0] = x0.T 

for i in range(1,len(t)): 

    Q0, Q0dat = x0[2], x0[3] 

    a1 =(m*l*cos(Q0))/(M+m) 

    a2 =(-b)/(M+m) 

    a3 =(m*l*Q0dat*sin(Q0))/(M+m) 

    b1=(-m*g*l*(1-Q0**2/6))/(I+m*l**2) 

    b2=(-m*l*cos(Q0))/(I+m*l**2) 

    A = np.matrix( 

        [[0, 1, 0, 0],[0, a2/(1+a1*b2), 

-a1*b1/(1+a1*b2), a3/(1+a1*b2)], 

         [0, 0, 0, 1], [0, 

a2*b2/(1+a1*b2), b1/(1+a1*b2), 

a3*b2/(1+a1*b2)]]) 

    B = np.matrix([[      0     ], 

                   [1/(1+a1*b2) ], 

                   [      0     ], 

                   [b2/(1+a1*b2)]]) 

    K = control.acker(A, B, p) 

    Anew = A-B*K 

    k1 = Anew*x0 

    k2 = Anew*(x0+0.5*h*k1) 

    k3 = Anew*(x0+0.5*h*k2) 

    k4 = Anew*(x0+h*k3) 

    x1 = x0 + (1/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4)*h 

    X[i] = x1.T 

    x0=x1 
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Özetçe 

Otomatik kontrol, disiplinler arası bir bilim dalıdır. 

Mühendislik uygulamalarındaki önemine rağmen lisans 

düzeyinde tek bir dersle temsil edilmektedir. Dersin temel 

kavramları öğrenciler için tamamen yenidir ve öğrencilere bu 

kavramlar anlatılırken temel mühendislik, matematik ve 

bilgisayar programlama bilgilerine yoğunlukla başvurulur. Bu 

nedenle, dersin özümsenmesi için daha çok egzersiz ve 

somutlamaya gereksinim vardır. Bu çalışmada, bu gereksinimi 

karşılamak üzere PYTHON-Django kullanılarak geliştirilen 

etkileşimli web sayfası ve etkileşimli uygulamalar 

tanıtılmaktadır. Geliştirilen interaktif uygulamalar, Routh 

tablosu oluşturma, Zaman cevap benzetimleri ve Kontrol 

Eylem ve benzetimleri olmak üzere üç başlıkta toplanmıştır. 

Geliştirilen aracın, kontrol eğitimine katkı yapacağı 

öngörülmektedir ancak bu katkı niceliksel olarak henüz 

belirlenememiştir. 

Abstract 

Automatic control is an interdisciplinary scientific field. 

Despite its importance in engineering applications, it is 

represented by only one course at undergraduate level. The 

basic concepts of the course are completely new for the 

students. While these concepts are explained to the students, 

the knowledge of the students about basic engineering 

sciences, basic mathematical sciences and computer 

programming are called back frequently. For this reason, it is 

required more exercise and concretization for the assimilation 

of these new concepts. To meet these requirements, a web site 

and interactive applications are developed by using PYTHON-

Django and it is introduced in this study. The developed 

interactive applications are expressed in three chapters that are 

Routh Arrays, Time-responses of the systems and Control 

Actions and their simulations. It is predicted that the 

developed interactive applications will contribute to the 

control education at undergraduate level but this contribution 
has not yet been determined quantitatively. 

1. Giriş 

Kontrol alanındaki referans kitaplara bakıldığında [1, 2] gibi, 

kitapların şematik gösterimler, figürlerle bezeli olduğu ve bu 

sayede teorik içeriği grafiksel soyutlama ile daha anlaşılır 

kılmaya çalıştıkları görülebilir. Kişisel bilgisayarların, 

tabletlerin ve cep telefonlarının günlük hayatımızın parçası 

olduğu bu zamanlarda, bu grafiksel soyutlamanın daha 

sofistike hale getirilerek bilgisayar ekranına yansıtılması fikri 

birçok eğitimcinin ilgisini çekmiştir. IFAC’ın, üç yılda bir 

yaptığı “Advances in Control Education” toplantılarında bu 

konuda yapılan çalışmalar sunulmaktadır. Grafiksel 

soyutlamanın daha sofistike hale getirilmesinden kasıt 

grafiksel gösterimlerin etkileşime dayalı yeniden üretilmesi 

anlaşılabilir. Sözlük karşılığı olarak etkileşim, birbirleri 

arasında bilgi alışverişine izin veren iki veya daha fazla nesne 

tarafından karşılıklı olarak gerçekleştirilen eylem olarak 

tanımlanmaktadır. Bu alanda yapılan çok sayıda çalışma 

mevcuttur, örneğin [3-6] ve her geçen gün yeni çalışmalar 

literatüre katılmaktadır.  

Bu alandaki çalışmaların artmasındaki ana nedenler, her 

ülkede farklı dilin konuşulması ve farklı kültürlerde öğrenme 

biçimlerinin, öğrencinin arka planına bağlı olarak farklılıklar 

göstermesidir. Eğitimcinin, hangi konu veya konuların analitik 

çözümleme ile anlaşılabildiğine, hangi konuların grafiksel 

görselleştirme veya etkileşimli arayüzlerle desteklenmesi 

gerektiğine kendi öğrencilerini değerlendirerek karar vermesi 

gerekmektedir. Bu kararın ardından, grafiksel ve etkileşimli 

uygulamaların geliştirilmesi işine girişilebilir. 

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşmaya başladığı 80’lı 

yılların ardından, 90’ların ortasından itibaren yeni bir kavram 

olan internet kullanıma girmiş ve hızla yaygınlaşmıştır. Bu 

sayede etkileşimli araçlar için alt yapı hazır hale gelmiştir. İlk 

başlarda etkileşimli araçların, güçlü bir pedagojik potansiyel 

olduğuna inanılmıştır [7]. Kullanıcının verdiği büyüklüklerin 

değişimine bağlı, sistem davranışlarının grafik olarak 

görülebilmesi önemli görülmüştür. Art arda [7, 8] gibi klasik 

kontrol teorisine ve kontrol tasarımına ilişkin oluşturdukları 

grafik arayüzleri tanıtan çalışmalar ortaya çıkmıştır. 

Etkileşimli araçların kontrol eğitiminde kullanılmasına ilişkin 

çalışmalar içerik ve biçim olarak gelişerek günümüze kadar 

gelmiştir. Bugün [9]’da olduğu gibi etkileşimli araçlar içeren 

e-kitap uygulamaları ortaya çıkarılmaktadır. 

2000’lerin ortalarına gelindiğinde yapılan çalışmaların 

değerlendirildiği çalışmalar ortaya çıkmıştır. Örneğin [3]’de 

otomatik kontrol, kavram, fikir ve yöntemlerinin, görsel içerik 

açısından oldukça zengin olduğu, bilgisayar teknolojisindeki 

ilerlemelere bağlı olarak yakın gelecekte insan-makine 

etkileşimine dayalı daha iyi çalışmaların mümkün olabileceği 
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değerlendirilmektedir. Uygun bir şekilde kullanıldığında 

bilgisayarlar, öğrencilerin başarısını artırmak için büyük bir 

potansiyel taşımaktadır, ancak özellikle mühendislik alanında 

işin gerçekliğinin gözden kaçırılması gibi dezavantajları da 
içermektedirler [5]. 

İçerik açısından yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde 

neredeyse tüm kontrol eğitimi müfredatıyla ilgili çalışmalara 

rastlanmıştır. Örnek vermek gerekirse, Kök yer eğrisi analizi 

[8], PID kontrol [10], kestirimci kontrol [11], LQR/LQG-

kontrolcü tasarımı ve uygulaması [12] gözden geçirilen bazı 
çalışmalarda rastlanan konulardır.  

Diğer taraftan, kullanılan alt yapı araçları açısından ele 

alındığında ise, kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımında en 

yaygın kullanılan aracın MATLAB olduğu görülmüştür. 

Birçok etkileşimli eğitim materyali bu alt yapı üzerine inşa 

edilmiştir. Ancak ticari olmayan araçlarla kullanıcılara açık 

erişim çözümler sunmak üzere yapılan çalışmalarda az da olsa 

mevcuttur. Örneğin, Java tabanlı uygulamalar [13] veya 

alternatif bir platform olarak Excel’in kullanılması [14] gibi 
çalışmalara rastlanılmıştır. 

Kontrol eğitiminde, özellikle giriş düzeyindeki dersler 

için, bilgisayar benzetimleri, teorik alt yapının kavranması 

açısından çok etkili tamamlayıcı araçlar olarak kabul 

görmüşlerdir. Bu temel üzerine sunulan çalışma kapsamında, 

“Otomatik Kontrol” dersine ek kaynak olması amacıyla 

tasarlanan etkileşimli internet sitesi tanıtılmaktadır. İnternet 

sitesi içerisinde, sistemlerin kararlılık analizinde kullanılan 

araçlardan Routh tabloları, kararlılık marjları, zaman cevap 

simülasyonlarının yanı sıra bu sistemleri deneysel olarak da 

(Başka bir bildiri konusudur) P, PI, PD ve PID kontrolcülerle 

kontrol edebilecekleri bir ortam oluşturulmuştur. Geliştirilen 

internet sitesi, “Django-Python” altyapılı (backend), Bootstrap 

4 ön yüzlü (frontend), bilgisayarlarda ve telefonlarda 

açılabilecek şekilde, esnek (responsive) bir platform olarak 
tasarlanmıştır (http://otomatikkontrol.omu.edu.tr). 

Bildirinin sunum formatı, web sayfasına paralel olarak 

ele alınmıştır. İkinci bölümde, Routh tablosu ve kararlılık 

marjı hesaplanmasına ilişkin geliştirilen uygulama 

tanıtılmaktadır. Üçüncü bölüm, sistemlerin zaman cevabı 

uygulamasının tanıtılmasına ayrılmıştır. Dördüncü bölümde, 

kontrol eylemleri tanıtılmakta ve uygulamadan örnekler 

gösterilmektedir. Web sayfasında bulunan ters sarkaç 

uygulaması başka bir bildirinin konusu olduğu için burada 

anlatılmamaktadır. Benzer şekilde, web sayfasının ders notları 

vs gibi diğer unsurları da bu bildirinin kapsamı dışındadır. 
Bildiri sonuç ve tartışma bölümü ile bitirilmektedir. 

2. Routh Tablosu ve Kararlılık Marjı 

Uygulaması 

Bir sistemin kararlılığını belirlemek için en açık ve doğrudan 

yöntem, sistemin transfer fonksiyonundan kutuplarını bulmak 

ve bu kutupların karmaşık düzlem üzerindeki konumlarını 

incelemektir. Ancak kutupların belirlenmesi süreci ikinci 

dereceden yüksek sistemlerde çok zor ve zaman alıcı 

olabilmektedir. Ayrıca uğraşılan problem, kararlılığı sağlamak 

için bilinmeyen bazı sistem parametrelerinin aralıklarını 

belirlemekse, transfer fonksiyonundan kutupları bulma 

yaklaşımı uygulanamaz neredeyse imkânsız hale gelir. Bu 

noktada, Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü, sistemin kutuplarını 

bulmadan, sistemin kararlı olup olmadığı ve sistem kararlı 

değilse, kararsızlıktan sorumlu köklerin sayısının (ve bazen 

yerlerinin) belirlenmesi için basit bir yöntem sunar. Routh 

kriterlerinin uygulanması ile kapalı döngü sistem kutuplarını 

çözmeden sistem kararlılığı hakkında karar verilebilmektedir. 

Ayrıca sistemin kaç tane sol yarı düzlemde, kaç tane sağ yarı 

düzlemde ve kaç tane imajiner eksen üzerinde kutbu olduğu 

bulunabilir. Bütün bunlardan dolayı, etkileşimli internet 

sitesinde, öğrencilerin öğrendikleri bu bilgileri hızlıca deneyip 
gözlemleyebilecekleri bir arayüz sunulmuştur.  

 

Şekil 1: Routh tablosu oluşturma arayüzü 

Şekil 1’de verilen tablo, Şekil 2’de gösterildiği gibi doldurulup 

“Tablo Oluştur” butonuna basıldığında, öğrenci Şekil 3’de 
gösterilen tablo ve bilgilerle karşılaşmaktadır. 

 

Şekil 2: Örnek polinom girişi 

Şekil 3’te; Şekil 2’de gösterilen örnek polinom için 

oluşturulmuş Routh tablosu görülmektedir. Bu tablodaki 

kutucuklardan herhangi bir tanesinin üzerine gelindiğinde, bu 

kutucuk içerisindeki değeri oluşturan diğer değerler 

kutucuklar turuncu renge boyanmakta, öğrenciye tablonun 

nasıl oluşturulduğu hakkında ipucu vermektedir. Örneğin, 

Şekil 3’teki örnekte, -2.33 değeri; (1 ∙ 1.5 − 2 ∙ 2,5)/1.5 
şeklinde hesaplanmıştır. 

Şekil 3’de görüldüğü gibi, tablo oluşturulduğunda, 

öğrenciye sistemin durumuyla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Bu 

örnekte sistemin kararsız olduğu, kararsızlığa iki farklı kökün 

neden olduğu ve sistemin kararlı hale getirilmesinin mümkün 

olduğu ifade edilmektedir. Geliştirilen uygulama, Routh 

tablosunun özel durumları içinde çözüm üretebilmektedir. 
Eğer Routh tablosu oluşturulacak olan polinom, 

D(s) =  𝑠5 + 𝑠4  +  5𝑠3  +  5𝑠2  +  4s +  4  olarak seçilirse, 

Routh tablosunun 3. satırı sadece sıfırlardan oluşacaktır. Bu 

sistemin kararlı olmadığını gösterse de sistemin marjinal 

kararlı mı yoksa kararsız mı olduğunu göstermez. Bu nedenle, 

tabloyu devam ederek ilk sütunda işaret değişikliği olup 

olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Eğer ilk sütunda 

işaret değişikliği yoksa sistem marjinal kararlıdır, işaret 

değişikliği varsa, kaç kere işaret değiştiğine bağlı olarak 
kararsızlığa neden olan kök sayısını ulaşılır.  
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Şekil 3: Oluşturulan Routh tablosu 

Tüm satırın sıfır olması durumunda, satırın bir üstündeki 

ifadenin türevi alınarak sıfırlar satırına yazılır. Bu prosedür 

internet sitesinde Şekil 4’teki uyarıyla açıklanmaktadır. 

 

Şekil 4: Routh tablosunda tüm satırın sıfır olması 

durumu 

Routh tablosu oluşturulacak polinomu aşağıdaki gibi 

seçildiğinde,  D(s) =  𝑠5 + 𝑠4  +  2𝑠3  +  2𝑠2  +  3s +  15, 3. 

satırının ilk ifadesi sıfır olacak, ancak satırda sıfırdan farklı 

sayılar da bulunacaktır. Bu durumda sistemin kararsız olduğu 

açıktır. Ancak yine kaç farklı kök değerinin kararsızlığa neden 

olduğu bilinmek istenirse tablonun doldurulma süreci devam 

ettirilmelidir. Bu amaçla, sıfır yerine çok küçük bir sayı olarak 

kabul ettiğimiz epsilon değeri verilerek işlem yapmaya devam 

edilir, tablonun tamamlanmasının ardından işaret değişikliği 

sayısı kadar kökün kararsızlığa neden olduğu söylenebilir. 

Şekil 5’de verilen örnekte ilk sütunda iki kere işaret değişikliği 
olduğu için kararsızlığa neden olan kök sayısı ikidir. 

Kararlılık marjı, sistemin hızını belirleyen bir ifadedir. 

Sistemin en yavaş elemanının katsayısına göre belirlenir. 

Sistemin kararlılık marjının hesaplanması birçok durum için 

yararlıdır, bu seçenek, etkileşimli internet sitesinde Routh 

tablosu oluşturan öğrenciye, Şekil 6’da görüldüğü gibi 

tablonun altındaki “Kararlılık Marjı Hesapla” bağlantısı ile 
verilmiştir. 

 

Şekil 5: Routh tablosunda ilk değerin sıfır ve satırda 

sıfırdan farklı değerlerin olması durumu 

 

Şekil 6: Kararlılık marjı hesabı 

Sistemin kararlı olması durumunda da olası dış 

bozuculara karşı daha dayanıklı bir kontrolcü tasarımı için, 

kararlılık marjının arttırılması istenebilmektedir. Bu durumda, 

sistemi 𝜇  kadar sola kaydırmak için, etkileşimli internet 

sitesinde öğrencilere aşağıdaki arayüz sunulmaktadır. Öğrenci, 

Şekil 7’de karakteristik denklemin katsayılarını ve istediği bir 

𝜇 değeri girerek yeni bir karakteristik D(z) polinomunu elde 

edebilmektedir. Öğrenci, oluşturduğu bu yeni sisteme ait 

Routh tablosunu “Routh Oluştur” butonu ile elde 

edebilmektedir. Diğer buton olan “Step Oluştur” ise bir 

sonraki bölümde anlatılacak olan zaman cevap konusundaki 

adım cevap (step response) grafiği oluşturmak için öğrenciye 
sunulmuştur. 
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Şekil 7: Kararlılık marjı arayüzü ve cevabı 

3. Sistemlerin Zaman Cevabı Uygulaması 

Zaman cevap, bir sistemin, bir giriş uyarısı karşısında 

gösterdiği zamana bağlı davranışını görmemizi sağlayan, 

kontrol sistemi analiz yöntemlerinden bir tanesidir. Bu yöntem 

ile sistemlerin kararlı, marjinal kararlı ya da kararsız olduğunu 

grafik üzerinden görebilir. Zaman cevabı yöntemleri arasında 

en kullanışlı olan yöntem birim basamak cevabı yöntemidir 

[15]. Sistemlerin titreşimli, aşırı sönümlü olmak gibi dinamik 

davranışlarını da incelememizi sağlayan bu yöntem, 

etkileşimli internet sitesinde öğrenciye sunulmuştur. Burada 

N(s), pay (numerator); D(s), payda (denominator) 

polinomlarının girişi için verilmiş bölümdür. Şekil 8’de de 

görüldüğü gibi, N(s) ve D(s) girişlerinin temsil ettikleri sistem, 

kullanıcıya her tuş vuruşunda güncellenerek gösterilmektedir. 

“Cevap Oluştur” butonuna tıklandığında ise bu sisteme ait, 
Şekil 9’da verilen basamak cevabı hesaplanır. 

 

Şekil 8: Sistemin zaman-cevabı için giriş arayüzü 

 

Şekil 9: Sistemin birim basamak cevabı 

Şekil 9’daki sistem kararlı bir sistem olduğundan, 

turuncu ve yeşil çizgilerle, bu sistemin kararlı (stable) olduğu 

%5’lik tolerans bandı çizilmektedir. Bu, öğrencilerin derste 

öğrendikleri yükselme zamanı, yerleşme zamanı gibi 
parametreleri rahatlıkla incelemesine olanak sağlar.  

Uygulama girilen transfer fonksiyonuna göre sistemin 

cevabını oluşturmaktadır. Etkileşimli internet sitesi, girilen 

sistemin kararsız veya marjinal kararlı olduğunu anladığında, 
kararlı sistemdeki %’5lik tolerans bandı çizilmemektedir. 

4. Kontrol Eylemleri ve Uygulamadan Örnekler 

Bir sistemin kontrol edilmesi için kullanılan doğrusal kontrol 

eylemleri P, PI, PD ve PID kontrolcü olarak sıralanabilir.  

P:Oransal (Proportional) 

PI: Oransal İntegral ( Proportional Integral ) 

PD: Oransal Türevsel (Proportional Derivative) 

PID: Oransal İntegral Türevsel (Proportional Integral 
Derivative) anlamına gelmektedir. 

 

Şekil 10: Kontrol Eylemleri Uygulamasının Arayüzü 
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Şekil 10’da verilen kontrolcü arayüzünde transfer 

fonksiyonu girilerek uygulanacak kontrol eylemi seçildiğinde, 

üst bölümde kontrollü sistemin blok diyagramı görülmekte ve 

ve katsayılara değer girilmesi için kutucuklar açılmaktadır. 

Doğal olarak her bir kontrol eylemi için blok diyagram ve 

kutucuklar farklılık göstermektedir. Kontrolcüler, kapalı 

döngü bir sistemde, geri beslenen çıkış büyüklüğünün referans 

giriş büyüklüğü ile farkını yani aradaki hata değerine (𝐸(𝑠)) 

etkiyerek kontrol sinyalini oluşturur. Oransal kontrolde, hata 

direkt bir katsayı ile oranlanır. Oransal Integral (PI) kontrolde 

kontrol sinyali 𝐸(𝑠) (𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
)  olarak hesaplanır, burada 

1

𝑠
 

integral işlemini ifade etmektedir. Oransal Türevsel (PD) 

kontrolde kontrol sinyali 𝐸(𝑠)(𝐾𝑝 + 𝐾𝑑𝑠) olarak hesaplanır, 

bu denklemde 𝑠 türevi ifade eder. Oransal Integral Türevsel 

(PID) kontrolde ise kontrol sinyali 𝐸(𝑠) (𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝑑𝑠) 

olarak yani hatanın bir katsayı ile oranı + hatanın türevinin bir 

katsayı ile oranı + hatanın integralinin bir katsayı ile oranı 

şeklinde bulunmaktadır. Gönderilen kontrol sinyali ile yeni 

çıkış değeri elde edilir ve sistem aynı adımları hata en aza 
indirilene kadar tekrar eder. 

Yukarıda söz edilen, P, PI, PD ve PID kontrolcülerin 

sisteme olan etkilerini gösteren örnekler Şekil 11-14’de 

verilmektedir. Örnek olması açısından kontrol etmek 
istediğimiz sistem, 

𝑀(𝑠) =  
 1

1𝑠2 + 0.8𝑠 + 1
 

olsun. Her bir kontrolcü ile internet sitesi aracılığıyla elde 

edilen 𝑐(𝑡) ve 𝑒(𝑡) grafikleri aşağıda verilmektedir. 

 

Şekil 11: P kontrolcü altında 𝐾𝑝 = 1  için sistem 

cevabı 

İnternet sitesini kullanan bir öğrenci, Şekil 11’de verilen 

grafiği elde ettiğinde, oransal kontrolcüdeki kalıcı hal 

hatasının hiçbir zaman sıfır olamayacağını deneyimleyerek 

öğrenir. Şekil 12’de, oransal türevsel kontrolcünün hatayı daha 
meydana gelmeden kestirerek salınımı azalttığını fark edebilir.  

 

Şekil 12 PD kontrolcü (𝐾𝑝 = 1 , 𝑇𝑑 = 1) için sistem 

cevabı 

Öğrenci, oransal türevsel (PD) yerine oransal integral 

kontrolcü (PI) kullanmaya karar verirse, Şekil 13’te görüldüğü 

gibi, kalıcı hal hatasının tamamen giderildiğini ama sistemin 

salınımının arttığını ve oturma zamanının geciktiğini 
gözlemleyebilir.  

 

Şekil 13: PI kontrolcü (𝐾𝑝 = 1 , 𝑇𝑖 = 1)  için sistem 

cevabı 
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Şekil 12 ve Şekil 13’de geçen 𝑇𝑑  ve 𝑇𝑖  sırasıyla türevsel 

ve integral zaman sabitleri olup 𝑇𝑑  =  
𝐾𝑑

𝐾𝑝
⁄  ve 

𝑇𝑖  =  
𝐾𝑝

𝐾𝑖
⁄  ilişkilerini ifade etmektedirler. 

Son olarak, öğrenci Şekil 14’te gösterildiği gibi oransal 

integral türevsel kontrolcü ile hem kalıcı durum hem de geçici 
durum davranışını iyileştirebileceğini görebilmektedir. 

 

Şekil 14: PID kontrolcü (𝐾𝑝 = 1, 𝐾𝑖 = 1 𝑣𝑒  𝐾𝑑 = 1) 

için sistem cevabı 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada otomatik kontrol analizi yöntemlerinden 

Routh tablosu oluşturma, kararlılık marjı hesaplama, sistemin 

basamak cevabı gibi yöntemlerle beraber, çeşitli kontrolcülerle 

öğrencilere alıştırma yapabilecekleri bir internet sitesi tasarımı 

yapılmıştır. “Otomatik Kontrol” dersinde işlenen konuları 

pekiştirebilecekleri bu ortamda, sistemlerde kullanılan 

parametrelerin neleri değiştirdiğini, farklı kontrol 

yöntemleriyle neler yapabileceklerini, analiz yöntemleri 

arasındaki ilişkiyi gözlemleyebileceklerdir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, Kontrol sistemleri dersi alan öğrencilerin 

başarılarını artırmak için yenilikçi bir deney seti 

geliştirilmiştir. Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe 

dökmelerine yardımcı olmak üzere geliştirilen deney seti 

modüler ve taşınabilir yapıda tasarlanmış olup geleneksel 

rakiplerine kıyasla daha az yer kaplamaktadır. Kontrol 

sistemlerinin temel konularını inceleyen dört deney föyü ve 

ön çalışma içeren set modüler tasarımı sayesinde dersi 

desteklemeye yönelik uygulama ödevlerine ve proje 

geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. Kontrol deney seti, 

MATLAB Simulink paketiyle programlanmakta Arduino 

donanımı ve DC Motor’dan oluşmaktadır. Set Arduino 

mikroişlemcisi kullanarak sürekli büyüyen bir topluluktan 

fayda sağlarken MATLAB ve Simulink programlarını 

öğrenciye aktif olarak kullandırarak modelleme, sensör, 

simülasyon, veri toplama, kontrolcü tasarımı, sinyal işleme, 

sinyal filtreleme konularında alt yapı sağlamaktadır. 

Abstract 

In this work, a novel low-cost experiment setup has been 

developed to increase the successes of students who take 

Control Systems Course. A training kit has been developed 

with the aim of help students by enhancing their theoretical 

knowledge through practical experience. It has less service 

area regarding to its rivals and designed portable also 

modular. Set includes four experiments and pre-work that 

examines main control subjects. Modular design provides the 

opportunity to perform practical assignments and term 

projects. Control Experiment Setup programs via MATLAB 

Simulink package and it consists of a DC Motor and Arduino. 

Training kit benefits from constantly growing society by 

using Arduino microprocessor and it gives a background to 

modeling, sensor, simulation, data acquisition, controller 

design, signal processing, filtering through MATLAB and 

Simulink. 

1. Giriş 

Endüstri 4.0 ile birlikte gelişen otomasyon teknolojisi 

endüstride kontrol teorilerini gerçek hayata uygulayabilen 

kontrol uzmanları ihtiyacı doğurmuştur. Bununla birlikte 

kontrol derslerinde uygulamalı eğitim önemi daha da 

artmıştır[1]. Bu alanda öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek 

hayat problemleriyle birleştirmek üzere laboratuvar 

çalışmaları derslerle birlikte sunulmaktadır[2]. 

Günümüzde etkileşimli eğitimin önemi her geçen gün 

artmaktadır. MATLAB’ ın sunmuş olduğu ve Arduino 

üzerinden uygulanabilen PID araçları sayesinde öğrenci 

oluşturduğu model ile etkileşimli bir deneyim elde etmesi 

sağlanmaktadır, böylece öğrenci somut bir deneyim kazanmış 

olmakta ve etkili bir öğrenme metodu kullanılmaktadır[3]. 

Mevcut üniversite eğitim ve laboratuvar koşulları 

incelendiğinde üniversitelerin uygulama konusundaki 

eksikliği, laboratuvara sahip okullarda bulunan eğitim 

kitlerinin eski teknoloji, pahalı ve karmaşık olması 

dolayısıyla öğrenciye verimli öğrenme deneyimi sunmayan 

setler olduğu gözlenmiştir. Bu durum akademisyenleri 

alternatif çözümler bulmaya itmiş dolayısıyla laboratuvarlar 

açık kaynaklı donanım ve yazılımların yaygınlaşmasıyla 

birlikte kendi deney düzeneklerini geliştirmeye 

başlamıştır[4]. 

Yapılan literatür araştırmasında düşük maliyetli 

açık kaynaklı donanımlar sayesinde aynı sayıda öğrenciye 

daha fazla deney seti sağlandığında öğrencilerin deneylerde 

daha aktif rol alabildiği ve öğrencilerden kontrol konularını 

daha iyi anladıklarına yönelik olumlu geribildirimler alındığı 

görülmüştür[4]–[6]. Bu araştırmaların sonuçlarından yola 

çıkılarak Türkiye’deki kontrol dersi verilen üniversitelerin 

laboratuvarları incelenmiş kontrol derslerinde eski deney 

setlerinin kullanıldığı, kullanılan setlerin tamamen analog 

elemanlardan oluşması sebebiyle çabuk bozulmaya meyilli 

olduğu ve öğrencinin laboratuvar deney süresince gereksiz 

zaman kaybederek deneylerde öğretilmek istenen kontrol 

konularını kavrayamadığı görülmüştür. Eski setlerdeki bu 

verimsizlik, akademisyenleri laboratuvar kurma konusunda 

isteksiz kılmakta, bu setlere sahip okullarda ise öğrencinin 

pratik uygulamadan faydalanamayarak dersin teorisini tam 

olarak anlayamamasına sebep olmakla birlikte dersten 

uzaklaştırmaktadır. Bu eksiklikler göz önünde 

bulundurularak öğrencilerin teorik bilgilerini en etkili şekilde 

pratiğe dökebilmelerine yardımcı olacak bir kontrol deney 

seti ihtiyacı görülerek bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 

öğrencilere hem uygulama deneyimi kazandıracak hem de 

teorik bilgilerini pekiştirecek yenilikçi bir kontrol deney seti 

geliştirilmiştir. 
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Bitirme projesi olarak geliştirilen kontrol deney seti 

için kontrol sistemlerini özetleyen dört temel deney föyü ve 

ön çalışması ile birlikte bir ön prototip tamamlanmıştır. 

Üzerinde çalışılan set açık kaynaklı bir donanım olan 

Arduino ile geliştirildiğinden rakiplerine kıyasla oldukça 

uygun bir fiyata mal edilebilmekte, bu sayede her öğrenciye 

bir deney seti sağlanabilmektedir. Modüler olarak tasarlanan 

deney seti uygulama dersinde verilen deney yelpazesinin 

genişletilmesine ve çeşitlendirilmesine olanak sağlarken, 

öğrencilere ek uygulama ödevleri ve projelerinin verilmesine 

imkân sağlamaktadır. Bu sayede öğrenciler teorik bilgiyi 

pratiğe dökebilecek endüstrinin, kontrol teorilerini gerçek 

hayat problemlerine uygulayabilen mühendis ihtiyacı 

karşılanabilecektir. 

Kontrol deney setinin yeni projelere imkân veren 

tasarımı kullanıcı kitlesinin yalnızca üniversite öğrencileriyle 

sınırlamamaktadır. Mühendislik altyapısına sahip olan ve 

aynı zamanda kendini kontrol alanında geliştirmek isteyen 

amatörler de kullanabilecektir. Bu amaçla, kullanıcı hobi 

elektroniğini MATLAB, Simulink ve Arduino gibi 

yazılımlarla kodlayabileceği proje ve deneylerin bulunduğu 

geniş bir içerik oluşturulmuştur. 

Deney seti ile birlikte uygulanacak deney paketleri, 

kullanıcının Simulink becerilerini arttırma yönündedir. 

Kontrol sistemleri dersi teorik içeriği, kontrolcü, sistem ve 

sensör kutucuklarından oluşan geridönüşüm modelleriyle 

anlatılmaktadır. Ders sırasında bu kutucuklara odaklanarak, 

kontrolcü tasarımı için teorik hesaplamalar yapılmaktadır. 

Simulink blokları ile model oluşturma metodu, kontrol 

sistemleri dersinin teorik anlatımını en etkili şekilde pratiğe 

dönüştürme imkânı tanımaktadır. Deney süreleri kısıtlı bir 

zamanda gerçekleştirilmektedir. Bu kısa zamanda öğrenci 

uzun kodlamalar yerine, Simulink blokları yardımıyla sürükle 

bırak kodlama sayesinde, kısıtlı deney süresini en etkili bir 

şekilde gerçekleştirebilecektir. 

Bildirinin ilerleyen bölümleri sırasıyla şu 

şekildedir. 2. bölümde deney setinin modüler tasarımı, 

modüllerin amaçları, modüllerin içindeki elemanlar ve 

elemanların görevleri anlatılacaktır. 3. bölümde, seti 

oluşturma aşamasında edindiğimiz temel hedefler 

anlatılacaktır. 4. bölüm, deney setinde kullanılan temel 

modüllerin anlatıldığı bölümdür. 5. bölüm, deney seti ile 

verilecek olan deney föy içeriklerinin anlatıldığı bölümdür. 6. 

bölüm, deney föy içerikleri oluşturulurken kullanılan yazılım 

detaylarının anlatıldığı bölümdür. 7. bölüm, deney seti 

üzerinde gerçekleştirilmesi hedeflenen görevlerin anlatıldığı 

bölümdür ve ilerideki planların bahsedildiği 8. bölüm 

bulunmaktadır. 

2. Arkaplan 

Okullar kısıtlı bütçe ile alınan malzemelerin ihtiyaca en iyi 

şekilde cevap vermesini ve ileriye dönük en etkili şekilde 

kullanılmasını ister. Bu amaçla deney seti 

modülerleştirilmiştir. Set temel olarak Şekil 1’de gösterilen 

ana modül ve kontrol sistemleri modülü olmak üzere iki ana 

modülden oluşmaktadır. Ana modül içerisinde 2 adet 

Arduino bulunmaktadır. Bu modül Kontrol modülü ile 

uyumludur. Ana modül içindeki iki Arduino sayesinde 

kullanılabilir pin sayısı arttırılmıştır. Kontrol modülü, tak-

çıkar mantığı ile ana modüle birleşmektedir. Kontrol 

modülündeki, Seven Segment Display (7-Parçalı Sayısal 

LED) bir Arduino ile, motor ise diğer Arduino ile kontrol 

edilmektedir. Ana modülde kullanılan iki Arduino sayesinde 

deney setinin performansı arttırılmıştır. Tek Arduino’ ya çok 

iş bindirmek yerine iki Arduino kullanarak Arduino’ nun veri 

okuma sırasında gelen veriyi kaçırma sorununun önüne 

geçilmiştir. Alınan iki modül ile kontrol sistemleri dersinin 

deneyleri gerçekleştirilebilmektedir. Bir diğer modül ise 

Şekil 1’de gösterilen Ek modül, kullanıcıya bağlı bir 

modüldür. 

      
 

  Şekil 1: Modüler Deney Seti 

Öğrencinin ek projeler ve çeşitli MATLAB – 

Simulink ve Arduino yeteneklerini geliştirmesi için 

tasarlanmıştır. Bu modülde bir adet Arduino, board ve bu 

modül ile kullanılabilecek çeşitli elektronik elemanlar 

mevcuttur. Öğrenci Ana modülün aksine bu modüldeki 

işlemcinin pinlerine ulaşabilmektedir. Verilen ek projelerin 

yanında öğrenci kendi geliştirdiği projeleri bu modül 

üzerinde gerçekleştirebilmektedir. 

Set ile birlikte uygulanacak deneylerin örnek bir akış şeması 

Şekil 2 ve Şekil 3’ de görülmektedir. Öğrenci Simulink’ de 

oluşturduğu modeli Arduino’ ya yüklemektedir ve motor 

tasarlanan kontrolcü ile birlikte istenen hız veya konuma 

gitmesi beklenmektedir. Daha sonra Arduino’ ya encoderdan 

(kodlayıcı) gelen bilgi Simulink’ e iletilip işlenmesi 

sağlanmaktadır. 

 
 

 

Şekil 2: Sistem Akış Şeması-1 

 

Simulink 

modeli 
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Sensör veri 

grafiği 

 

Şekil 3: Sistem Akış Şeması-2 

3. Motivasyon 

Bu set oluşturulurken aşağıda belirtilen temel düşüncelere 

dayanarak araştırma yapılmıştır. 

Öncelik öğrencinin en verimli şekilde deneyleri 

gerçekleştirebilmesi, sınırlı laboratuvar süresince kablolama 

veya arızalanma gibi problemlerle uğraşmak yerine sadece 

öğretilmek istenen konuya odaklanarak deneyini yapabilmesi 

hedeflenmiştir. 

İkinci olarak öğrencinin MATLAB – Simulink ve 

Arduino bilgilerini kontrol sistemleri üzerinde etkili biçimde 

pekiştirmesi amaçlandı. Böylece piyasaya daha donanımlı ve 

günümüz teknolojisine daimî olarak ayak uydurabilecek 

mühendislerin yetişmesi sağlanacaktır. 

Yurtdışı deney setlerinin yüksek fiyatları, setlerin 

okullar tarafından alınamamasına ya da az miktarda alınıp 

her bir öğrencinin deney setini kullanamamasına neden 

olmaktadır. Türkiye üretimli ve halihazırda kullanılan deney 

setleri ise analog olup bozulmaya elverişli ve verimsiz deney 

içeriklerine sahiptir. Bunun yanında yurtdışında setlerine 

kıyasla uygun fiyatlı olmasına karşın bir dijitalleşme 

sağlanmaması, günümüz teknolojine ayak uyduramadığını 

göstermektedir. Teknolojiye ayak uyduran, dersi alan her 

öğrencinin maksimum performans sağlayacağı ve deneyim 

elde edebileceği teknolojik ve yenilikçi deney seti oluşturmak 

temel hedefler arasındadır. 

Eski teknoloji, analog elemanlardan oluşan, hantal 

deney setleri yerine taşınabilir, hafif ve daha güncel teknoloji 

setlerin üretilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle öğrenci 

yaptığı deneyden zevk alarak maksimum kazanç 

sağlayacaktır. 

Kullanıcı dostu bir set olması hedeflenmiştir. Kolay 

bir arayüz tasarlanarak, öğrencinin deney süresince sadece 

öğrenilmesi gereken konuya odaklanması ve aynı zamanda 

modüler tasarım sayesinde setin kullanışlı ve taşınabilir 

olması amaçlanmaktadır. Kolay taşınabilir olması sayesinde 

öğrenci, deney seti üzerindeki çalışmalarına dışarıda da 

devam edebilecektir. 

Önem verilen konulardan biri de oluşturulan deney 

föyleri, Türkiye’ de uygulanan müfredat ve dersin işleyiş 

şekline göre oluşturulması temel hedeflerdendir. 

Yurtdışı muadillerine kıyasla öğrenilen bilginin 

dersin içeriği ile benzer şekilde uygulanabilmesi aynı 

zamanda muadilleriyle de boy ölçüştürebilecek benzer 

içeriklere sahip bir deney seti oluşturmak temel 

amaçlarımızdandır. 

Yukarıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi adına 

çalışmalara başlanılmıştır. 

4. Elemanlar ve Kullanılan Metodlar 

Bu set bahsedildiği üzere iki ana modülden oluşmaktadır. 

Birinci modül Ana modül olan Arduino işlemcilerinin 

bulunduğu bölüm, ikinci modül ise deneylerin 

uygulanabileceği Kontrol modülüdür. Oluşturulan Ek modül 

ise konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve kontrol 

sistemleri dersine ait deneylerin yapılabileceği, kullanıcının 

isteğine bağlı olarak oluşturulan ek bir modüldür. 

Aşağıda modüllerin ve içindeki elemanların detaylı 

incelemesi yapılmıştır. 

4.1. Ana Modül 

Ana modül kontrol sistemleri dersinin yanında, diğer 

mühendislik dallarının da uygulamalı deneylerinin 

yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir modüldür. Burada 

diğer mühendislik dallarından kasıt, haberleşme, 

telekomünikasyon, mikroişlemciler veya makine 

mühendisliği bölümleridir. Modülün içinde iki adet Arduino 

bulunmaktadır. Yapılan deneylerde kontrol edilen 

elemanların tek Arduino tarafından kontrol edilmesi 

işlemcinin zorlanmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple iki 

adet Arduino kullanılmıştır, böylece Arduino kontrol edilen 

elemanların hızına yetişebilecek ve veri okuma açısından 

daha net veriler elde edilecektir. Kullanılan Arduino’lar, 

Şekil 1’de gösterilen ana modülün üstüne takılacak olan 

modül ile tak – çıkar mantığı ile birleşebilecek bir yapıya 

sahiptir. 

4.2. DC Motor Kontrol Modülü 

Kontrol sistemleri dersinin teorik içeriğini özetleyecek 

deneylerin gerçekleştirilebileceği düzeneğe sahip bir 

modüldür. Kontrol modülünün (Şekil 1) içindeki elemanlar 

Encoder’ lı (Kodlayıcılı) DC Motor, motor sürücü ve 4 Digit 

Seven Segment Display (4 haneli 7 Parçalı Sayısal LED) 

bulunmaktadır. Bu modül sayesinde, kontrol sistemleri 

dersinin kilit konularını gerçek sistem üzerinde uygulamalı 

olarak deneyimleme olanağı sağlanmaktadır. Sistem olarak 

DC motor kullanılması çok geniş bir deney yelpazesi elde 

edilmesine olanak sağlar. Ayrıca bu modül üzerinden dönem 

sonunda tüm deneylerin özetlenip bilgilerin tekrar 

edilebileceği dönem projeleri de yapılabilmektedir. 

4.3. Ek Modül 

Ek modül (Şekil 1) kullanıcıya konuyu daha görsel içerikli 

deneyler ile pekiştirebilme olanağı sağlamaktadır. Ana modül 

ve Kontrol modülü ile uygulanan deneylerin yanında 

deneylere ait görsel içerikli, konuyu daha iyi pekiştirilmesini 

sağlayan ek deneylerin yapılabilmesini sağlayan bir 

modüldür. Modül, kontrol sistemleri dersinin 

pekiştirilmesinin yanı sıra, elektronik elemanların MATLAB 

– Simulink ve Arduino kodlaması yapılarak 

kullanılabilmesini sağlamaktadır. Böylece hobi elektroniği 
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adı altında, minimum elektronik ve kodlama bilgisi ile deney 

ve projelerin yapılması da sağlanmaktadır. 

Bu modülün içinde bir adet devre tahtası ve bir 

adet Arduino işlemcisi bulunmaktadır. Kullanıcı tercihine 

göre farklı bir işlemcinin takılabilme olanağı sağlamaktadır. 

Böylece öğrenci Arduino ile yapılan deneyleri, farklı bir 

işlemciyle de tekrarlayabilecektir. Bu modül ile ayrıca dönem 

projeleri de yapılabilmekle birlikte, öğrenci kendi hayal ettiği 

projeleri de gerçekleştirebilecektir. 

5. Temel Deneyler 

Bu deney serisi ile kontrol sistemlerinin geniş bir bakış 

açısıyla tanıtımının yapılması ve uygulama becerilerinin 

öğrenciye kazandırılması amaçlanmıştır. Kontrol 

sistemlerinin günlük hayatta ve sektörde kullanım alanlarının 

tanıtımı, kontrol sistemleri tasarım yöntemleri, kullanılan 

yazılım ve elemanların tanıtımı ve ilgili becerilerin 

geliştirilebilmesi temel hedefler arasındadır. 

Deney setinde kullanılan DC motor, sürücü vb. 

elemanların tanıtımı, bu elemanların kontrolünün nasıl 

sağlanması gerektiğine dair teknik bilgi, açıklama ve gerekli 

veri föyleri, öğrencinin yaptığı deneye daha iyi hâkim 

olabilmesi için yeri geldikçe deneyler içinde açıklanacaktır. 

Kontrol Sistemlerine Giriş isimli bu ilk deney serisi 

içerisinde aşağıda açıklamaları verilen dört deney 

bulunacaktır. 

5.1. Kontrol Sistemlerine Giriş ve Aç-Kapa Kontrol 

İlk deney ve ön çalışması kontrol sistemleri dersine giriş 

niteliğinde olup, öğrenciye Aç-Kapa kontrolcüyü 

deneyimleyerek öğrendiklerini pekiştirme imkânı 

vermektedir. Kontrol sistemi tasarlayabilmek için gerekli 

olan matematik altyapısı, bu altyapının neden gerekli olduğu 

ve kontrolcü tasarımında neler sağladığı bilgileri öğrenciye 

kazandırılacaktır. 

       

Şekil 4: Kullanılan Simulink Modeli 

MATLAB/Simulink vb. mühendislik yazılımlarında 

kontrolcü tasarımı nasıl yapıldığı ve kontrol sistemleri 

analizleri için bu tarz yazılımlarım nasıl kullanıldığına dair 

temel bilgiler verilir. Aç-Kapa kontrolcünün bu tarz 

yazılımlarda simule edilmesi ve daha sonra deney seti 

üzerinde fiziksel olarak test edilmesi ile deney devam eder. 

Transfer fonksiyonu, kapalı çevrim ve açık çevrim kavramları 

açıklanır. Geri beslemeli sistemlerin dış bozuculara karşı 

daha az hassas ve avantajlı olduğu açıklanır. Kavramlar Şekil 

5 ve Şekil 6’daki gibi kavramayı kolaylaştırıcı çizimlerle 

desteklenir. 

, 

Şekil 5: Açık Çevrim bir sistem 

 

 

 

Şekil 6: Kapalı Çevrim bir sistem 

5.2. PI ile DC Motor Hız Kontrolü 

İkinci deney DC Motor hız kontrolü üzerinden ilerler. 

Öğrenci bu deney sayesinde teorik ve pratik anlamda PI 

kontrol hakkında bilgi ve beceri edinir. 

Şekil 4’te gösterilen Simulink modeli örnek olarak 

verilmiştir, deneylerde de öğrenciden bu tarz modeller 

tasarlayarak DC motoru kontrol etmeleri beklenmektedir. 

Şekil 4’te verilen model ve Tablo 1’deki parametreler 

kullanılarak, motor hız kontrolü için test edildiğinde, I 

(Integral) katsayısı sabit tutulup, P (Proportional) değerleri 

artırıldığında Şekil 5’teki çıktılar elde edilmiştir. Tek başına 

P kontrolcü test edilerek kontrolcünün, hata ile orantılı bir 

çıkış sinyali ürettiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hatanın 

büyüklüğü arttıkça, daha büyük olan düzeltici eylem 

uygulanır. Burada P (Kp) kontrol kazancı olarak bilinen 

orantılı sabittir. Kp değeri 1’den büyükse, hata sinyali 

yükseltilir ve böylece yükseltilen hata sinyali tespit 

edilebilir[7]. Bu sebeple P değerleri; 2,4 ve 8 için deney 

gerçekleştirilmiştir. Sistem istenen değere yaklaştıkça, hata 

sinyali gittikçe küçülür. Daha küçük bir hatayı küçük bir 

kazançla çarparsak, çıkan sonuç herhangi bir etkiye sahip 

olmayacak kadar küçük olur ve sıfıra yaklaşır ve bu durum 

sabit durum hatasını meydana getirir. 

Sonuç olarak sadece P kontrol ile referansa 

ulaşılamadığı, P katsayısındaki değişimin çıktıyı nasıl 

etkilediği bu deney ile gözlenmiştir. Deneylerde buna benzer 

şekilde çeşitli pratik uygulamalar yoluyla öğrencinin 

kontrolcü tasarımı ve değişkenlerin etkisi ile ilgili çıkarımları 

kendi başına yapabilmesi hedeflenir. 
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Şekil 7: Kullanılan Simulink Modeli Çıktısı 

5.3. DC Motor Transfer Fonksiyonu 

Bu deney sayesinde öğrenci fiziksel bir sistemin transfer 

fonksiyonunu elde edip, daha sonra bu transfer fonksiyonuna 

uygun teorik olarak en verimli kontrolcüyü tasarlamayı 

öğrenir. Daha sonra teorik hesaplarını deney seti ile test 

ederek çıktıları gözlemleyebilir. Deneylerde MATLAB / 

Simulink ortamın sağladığı güncel kontrol sistem tasarımı ve 

analizi için olan eklenti ve uygulamaların kullanılabilmesi 

amaçlanmaktadır. 

5.4. Temel Düzen Özellikler 

Hız verisi üzerinden kontrol sistemlerinin incelenmesinin 

ardından öğrenci, motorun pozisyon kontrolü için de Root 

Locus, PID tuner, Control System Toolbox vb. eklentileri 

kullanmayı da öğrenerek kontrol sistemleri üzerine çeşitli 

çalışmalar yapabilme imkânı bulur. 

Tablo 1: Kullanılan Parametreler 

 

6. Yazılım Geliştirme Ortamı 

Simulink MATLAB’ ın temel yazılım paketlerinden biridir. 

Öğrenci deney föy yönergeleri sayesinde Simulink bloklarıyla 

kontrolcü tasarımı yapıp deney seti üzerinde 

gözlemleyebilmektedir. Öğrencinin Arduino 

kütüphanesini Simulink‘e indirmesi gerekmektedir. 

MATLAB, Legacy Matlab And Simulink Support For 

Arduino kütüphanesi ve Arduino Support from Simulink 

olmak üzere iki adet kütüphaneye sahiptir. 

Tasarlanan set ile oluşturulan deney föyleri, Legacy 

Matlab and Simulink Support For Arduino kütüphanesini 

yani ARDUINO IO kütüphanesini kullanmaktadır. Bu 

kütüphanenin kullanım amacı, deney setinde kullanılan 

Encoder’lı (Kodlayıcılı) DC motordan gelen sensör 

bilgilerinin okunmasını sağlayacak özelleştirilmiş bir 

Encoder Read bloğunun bulunmasıdır. Bunun yanında, 

oluşturulan modellerin Arduino’ya yüklenme adımları diğer 

kütüphaneye kıyasla çok daha pratik olmasıdır. Sistem 

MATLAB kodu yazarak kontrol edilmek istendiği taktirde, 

Arduino IO kütüphenesi kod yazılımı sırasında birçok hazır 

kullanışlı fonksiyon sağlamaktadır. Bu sayede sistem bir 

Arduino objesi oluşturarak hazır fonksiyonları çağırıp pratik 

bir şekilde kod yazabilme imkanı sağlamaktadır[8]. Arduino 

Support from Simulink kütüphanesinin aksine ARDUINO IO 

kütüphanesi modelin tamamını derlemeden, modeli parça 

parça çalıştırarak, oluşabilecek zaman gecikmelerinin önüne 

geçmektedir[9]. 

Deney seti bir diğer Arduino Support from 

Simulink kütüphanesi kullanarak oluşturulan modeller ile de 

çalışabilmektedir. Kütüphane daha geniş bir blok yelpazesine 

sahiptir. Sistem kod üretme mantığıyla çalışmaktadır. 

Özelleştirilmiş Simulink bloklarını S – Function Builder 

bloğu sayesinde oluşturma imkânı tanımaktadır. Bu blok 

sayesinde Simulink kütüphanesinde bulunmayan fakat 

modelde kullanılması gereken blokları kullanıcının 

hazırladığı C ve header file dosyalarını S – Function Builder 

bloğuna tanıtarak kendi özelleştirilmiş bloğunu 

oluşturabilmektedir[10]. Ek modül ile hazırlanan projeler ile 

ARDUINO IO kütüphanesinin yanında, öğrencinin Arduino 

Support from Simulink kütüphenesini de kullanması 

sağlanmaktadır. 

7. İleriki Planlar 

İleride üniversitenin kontrol sistemleri dersi veren diğer 

mühendislik bölümlerinin ve Teknik Meslek Liselerinde 

kontrol sistemleri dersleri üzerine yönelinmesi 

planlanmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 

için tasarlanan ve yukarıda anlatılan özellikler dışında diğer 

mühendislik bölümlerine veya teknik liselere bu set daha 

farklı tasarım ve içeriklerle oluşturulması hedeflenmektedir. 

Bu amaçla tasarım ve içerik oluşturma sürecine başlamadan 

önce kullanıcı ile görüşüp ayrıntılar netleştirilmesi 

planlanmaktadır.  

MATLAB erişimi olmayan kurumlar için de açık 

kaynaklı ücretsiz bir alternatif yazılım olarak SciLab 

kullanılabilir. 

SciLab, Simulink mantığı ile benzer yapıya sahip 

açık kaynaklı ücretsiz bir yazılımdır[11]. Deneyler SciLab ile 

oluşturularak deney seti üzerinde uygulanabilmektedir. 

Deney seti LabVIEW gibi blok kodlama yazılım 

mantığı ile de gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcı isteğine 

bağlı olarak set föyleri LabVIEW kullanılarak da 

oluşturulması planlanmaktadır. 

Deney seti ara bir yazılım kullanmadan sadece 

Arduino kodlama ile de programlanabilmektedir. Aynı 

şekilde, kullanıcı isteğine bağlı olarak, Kontrol modülü veya 

Ek modül üzerinden öğrencinin Arduino becerilerini 

geliştirebileceği deney föyleri hazırlanması hedeflenmektedir. 
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Üzerinde çalışılan set için temel deneylerin 

oluşumu sırasında eş zamanlı olarak, mühendislik 

becerilerini zorlayacak, deney föyü üzerinde derin bir 

düşünme ve uygulama zamanı gerektirecek çeşitli föyler 

üzerine çalışılmaktadır. Daimî olarak artan deney föy havuzu 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

Öğrencilerin set ve deneyler hakkında bilgi 

alabileceği yönergelere ve kurulumlara yer veren bir internet 

sitesi tasarlanması planlanmaktadır. 

Çalışmalar sırasında edinilen bilgiler ve birikimler 

ışığında uygulamalı anlatımın olduğu tanıtım kitapçıkları 

hazırlanması ve video setlerinin oluşturulması ilerideki 

hedeflerimiz arasındadır. 

8. Sonuç 

Bu çalışmada üniversitelerde verilen kontrol derslerinin 

verimini, öğrencilerin başarısını arttırmak ve akademinin 

uygulamalı eğitim ihtiyacını karşılamak için düşük maliyetli, 

modüler bir deney seti geliştirilmiştir. Deney seti için kontrol 

teorisini özetleyen dört temel deney ve uygulamaları videolu 

anlatımlarla da desteklenerek açıklanmıştır. Seti ulaşılabilir 

ve kullanışlı kılmak için alternatif yazılımlar önerilmiştir. 

Teşekkür 

Bu çalışmamızı 1512 nolu program kapsamında destekleyen 

TÜBİTAK’ a, bu süreç içinde değerli bilgi, yorum ve 

fikirlerini hiçbir zaman eksik etmeyen Onat TOTUK 

hocamıza ve girişimimizi hayata geçirmemizde yardımcı olan 

TOBB ETU GARAJ’a çok teşekkür ederiz. 

Kaynakça 

[1] B. Çatalbaş and İ. Uyanık, “A Low-cost Laboratory 

Experiment Setup for Frequency Domain Analysis for a 

Feedback Control Systems Course,” IFAC- 

PapersOnLine, vol. 50, no. 1. pp. 15704–15709, 2017. 

[2] L. D. Feisel and A. J. Rosa, “The Role of the Laboratory 

in Undergraduate Engineering Education,” 

Journal of Engineering Education, vol. 94, no. 1. pp. 

121–130, 2005. 

[3] A. Theorin and C. Johnsson, “An interactive PID learning 

module for educational purposes,” in IFAC Proceedings 

Volumes (IFAC-PapersOnline), 2014, vol. 19, pp. 9038–

9043. 

[4] F. A. Candelas et al., “Experiences on using Arduino for 

laboratory experiments of Automatic Control and 

Robotics,” IFAC-PapersOnLine, vol. 48, no. 29. pp. 

105–110, 2015. 

[5] J. Sarik and I. Kymissis, “Lab kits using the arduino 

prototyping platform,” Proceedings - Frontiers in 

Education Conference, FIE. 2010. 

[6] 10574–10579. Danse Daniel, Jeronymo, “An Approach 

for Improving Student Performance in Feedback Systems 

Course for Process Control Education,” in IFAC 

Proceeding Volumes, 2014, vol. 47 , no.3, pp. 10574-

10579 

[7] K. Ogata, Modern Control Engineering. Prentice Hall, 

2010. 

[8] M. Hirata and I. Godler, Control System Design: Getting 

Started with Arduino and MATLAB. TechShare, 2016. 

[9] R. Barber, M. Horra, and J. Crespo, “Control practices 

using simulink with arduino as low cost hardware,” in 

IFAC Proceedings Volumes (IFAC- PapersOnline), 

2013, vol. 10, no. PART 1, pp. 250– 255. 

[10] The MathWorks Inc., ‘S-Function Builder Dialog Box’,

 2018. [Online]. Available: 

https://www.mathworks.com/help/simulink/sfg/s- 

function-builder-dialog-box.html. [Erişim Tarihi: Tarihi: 

24-05-18] 

[11] ESIGroup, ‘Legal Notice’, 2017. [Online] Availaible: 

https://www.scilab.org/en/legal_notice. [Erişim Tarihi: 

24-05-18] 

213

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri

https://www.mathworks.com/help/simulink/sfg/s-function-builder-dialog-box.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/sfg/s-function-builder-dialog-box.html
http://www.scilab.org/en/legal_notice


Etkileşimli Öğrenme Araçları Tasarımı Yoluyla Otomatik 

Kontrol Eğitiminin Geliştirilmesi 

Development Of Interactive Learning Tools To Improve 

Automatic Control Education  
 

Mehmet Korkunç
1
, Nurdan Bilgin

2 

 
1
Makine Mühendisliği Bölümü  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 
mehmet.korkunc@omu.edu.tr 

 
2
Makine Mühendisliği Bölümü  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 
nurdan.bilgin@omu.edu.tr 

 

 

 
 

Özetçe 

Bu çalışma kapsamında, makine mühendisliği bölümü, lisans 

eğitiminde verilen otomatik kontrol dersinin temel 

konularından olan kararlılık ve endüstriyel kontrol ve 

organları konularının etkili bir şekilde öğrenimi için 
etkileşimli iki araç tasarlanmıştır. İlk olarak Routh-Hurwitz 

kararlılık analizi için C# programı ile etkileşimli bir öğrenme 

aracı geliştirilmiştir. Bu araç ile 7.dereceye kadar olan 

sistemlerin kararlılık analizi yapılabilmektedir. Daha sonra, 
endüstriyel kontrol organları, oransal (P), integral (I) ve 

türevsel (D) kontrolün, PID kontrol bütünü içerisindeki 

etkilerinin daha iyi anlaşılması için DC motor konum kontrolü 

uygulaması geliştirilmiştir. Motor, Arduino mikro kontrolcü 
ile PID kontrol parametreleri ayarlanarak kontrol edilmektedir. 

Bu sayede, öğrencilerin hem endüstriyel kontrol organlarına 

hâkim olmaları hem de mikro kontrolcü kullanım becerisi 

edinmeleri hedeflenmiştir. 

Abstract 

In scope of the study, two interactive tools are designed to 
improve automatic control education for automatic control 

course given in the bachelor level of mechanical engineering 

education. First, an interactive tool was developed for Routh-

Hurwitz stability analysis by using the C # program. By using 
this tool, a stability analysis of systems up to grade seven can 

be done. Later, PID position control of the DC motor was 

made by using Arduino microcontroller for better 

understanding of the effects of industrial control organs, 

proportional (P), integral (I) and derivative (D) control in the 

PID control type. The motor is controlled by Arduino 

microcontroller to adjust the PID control parameters. Thus, it 
is aimed that students should have both industrial control 

organs and microcontroller usage skills.  

1. Giriş 

Teknolojik yeniliklerin hayatımızdaki yeri ve önemi her geçen 

gün artmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte mühendislik 

faaliyeti ve dolayısıyla mühendislik eğitiminden beklentilerde 
farklılaşmaktadır. Geleceğin mühendis adaylarının, değişen 

mühendislik faaliyeti ile uyumlu, teknolojik değişimlere 

hızlıca kendini uyarlayabilen nitelikte olması beklenmektedir. 

Belirtilen özelliklere sahip genç mühendislerin yetiştirilmesi 
için mühendislik eğitimin, yeni ihtiyaçlara göre yeniden 

biçimlendirilmesi gerekmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde 

bu yönde arayışlar içine girilmiştir. Bu doğrultuda eğitim 

kurumları, gerek müfredatta gerekli düzenlemeleri yaparak, 

gerek eğitim araç gereçlerinin son teknoloji ile uyumlu 

olmasını sağlayarak ve gerekse eğitim araç-gereç ve 

yöntemlerini çeşitlendirerek rakipleri ile rekabet edebilir 

mühendisler, yetiştirme çabasına odaklanmışlardır. 

Otomatik kontrol dersi, teknolojideki hızlı değişimden en 

çok etkilenen derslerin başında yer almaktadır. Mühendislik 

faaliyetindeki ve dolayısıyla mühendislik eğitimindeki 

önemine rağmen lisans düzeyinde tek bir zorunlu ders olarak 
okutulmaktadır. Mühendis adaylarının, kontrol kavram ve 

tekniklerini iyi öğrenebilmeleri, edindikleri bilgi ve becerileri 

gerçek mühendislik problemlerinin çözümünde 

kullanabilmeleri için etkili, pratik öğrenme araçlarına 
gereksinim vardır. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, 

eğitim öğretimde etkileşimli e-öğrenme araçlarının 

kullanılmasını olanaklı kılmaktadır. Otomatik kontrol dersinin 

klasik sınıf ortamında, işin matematiksel teorisinin öğretildiği 
ve uygulamaya yeterince zaman ve olanak bulunamadığı 

durumundan çıkarılması gereklidir. Bu amaçla, etkileşimli e-

kitap ve etkileşimli benzetim araçları, sanal ve uzaktan erişilen 

laboratuvarlar, düşük maliyetli platformlar ile laboratuvar 
uygulamaları ve proje tabanlı öğrenme olarak dört ana başlıkta 

sınıflanabilecek araçların belirli düzeylerde kullanılacağı e-

öğrenme platformları yaratılabilir. 

IFAC’ın üç yılda bir düzenlediği ―Advances in Control 

Education‖ sempozyumları, konuya ilişkin örneklerin 

izlenmesi ve paylaşılması açısından yararlı bir araçtır. 

Ülkemizin bilimsel öncelikleri doğrultusunda proje çağrıları 
yayınlayan TÜBİTAK’ın son 1003 çağrıları arasında 

―Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri‖ adını taşıyan bir 

çağrı olması dikkat çekicidir. Dünyadaki gelişmelere bağlı 

olarak ülkemizde de eğitimde yenilikçi etkileşimli 
teknolojilerden yararlanılması yönünde bir çabanın olduğu 

gözlenmektedir. 
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Yapılan çalışmalar incelendiğinde, bilgisayar ve internet 

teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, kontrol eğitimini 

desteklemek üzere çok sayıda grafik ara yüzün geliştirildiği 

görülmektedir. Bu etkileşimli grafik ara yüzler sayesinde, 
öğrencilerin sistem davranışlarını, girilen büyüklüklerin 

değişimine bağlı olarak grafiksel olarak görebilmeleri ve 

kontrol kavramlarını daha etkili öğrenmeleri hedeflenmiştir. 

Bilgisayar benzetimleri teorik altyapının kavranması açısından 
etkili, tamamlayıcı araçlar olarak kabul görmüştür [1-6]. 

Ancak, bu sistemlerin gerçek fiziksel sistemlerle çalışmak 

kadar etkin olmadığı ve özellikle mühendislik eğitiminde işin 

fiziğinin gözden kaçırılması gibi dezavantajları içerdikleri 
tartışılmaktadır.  

Kontrol eğitiminde öğrencilerin edindikleri teorik bilgiyi 

pratiğe dökmeleri oldukça önemlidir. Öğrencilerin yaptıkları 

laboratuvar uygulamaları ile mühendislik yeteneklerini 
geliştirmeleri, mesleki deneyim ve beceri kazanmaları bir 

gerekliliktir. Ancak çoğu eğitim kurumu, hızla gelişen 

teknolojiye ayak uyduracak laboratuvar olanaklarından 

yoksundur. Maddi açıdan yeni laboratuvar kurmak ve 
laboratuvarları günün teknolojisiyle uyumlu tutma olanağı 

bulamayan eğitim kurumları yeni arayışlara yönelmektedir. 

Arayışlar sonucu düşük maliyetli platformlar ile laboratuvar 

uygulamaları ve sanal ve uzaktan laboratuvarlar meydana 
çıkmış ve giderek yaygınlaşmaya başlamışlardır. Düşük 

maliyetli platformlar ile laboratuvar uygulamalarına 

bakıldığında öğrenciler için oldukça faydalı oldukları 

görülmektedir [7-11]. Yapılan sanal ve uzaktan erişilebilen 
laboratuvar uygulamaları çalışmalarına bakıldığında, kontrol 

eğitimi başarımı üzerinde oldukça etkili oldukları 

görülmektedir [12-15]. 

Öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşacakları 
problemleri çözme becerisi kazanmaları, uygulama 

becerilerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri 

açısından proje tabanlı çalışmalar oldukça önemlidir. Yapılan 

proje tabanlı öğrenme çalışmaları incelendiğinde öğrencilerin 
öğrenme çıktılarında iyileşmeler olduğu, önemli iletişim ve 

takım çalışması becerileri kazanarak kendilerine ve 

mesleklerine yönelik öz saygılarında artış sağlandığı 

görülmektedir [16-18]. 

Yapılan literatür taraması sonucu, geliştirilecek öğrenme 

aracının, kontrol sistemlerinin kararlılık, geçici durum cevabı 

ve durgun durum cevabı gibi genel gerekliliklerini açıklayan 

bir yapıda olmasının yararlı olacağı tespiti yapılmıştır. Matlab, 
Labview gibi çok pahalı sistemlerin yasal kullanım haklarının 

aşırı pahalı oluşu nedeniyle açık kaynak kodlu veya elde 

edilebilir maliyetlerdeki programlama araçları kullanılması 

gerektiği düşünülmüştür. Etkileşimli benzetim temelli 
uygulamalar için kararlılık analizi, sistemlerin zaman cevabı 

ve kontrol organlarının tanıtılması konuları seçilmiştir. Sanal 

laboratuvar uygulaması olarak, ters sarkaç uygulaması uygun 

bulunmuştur. Düşük maliyetli platformlarla, kontrol organları 

için bir deney düzeneği tasarlanmış, bir de endüstriyel 

uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan ultrasonik 

sensör aracılığıyla veri toplama ve analizi için deney 

platformları oluşturulmuştur. Yukarıda sayılan 
uygulamalardan web sayfası tasarımı (17 bildiri numarası ile 

TOK2018’e gönderilmiştir), ters sarkaç uygulaması (16 bildiri 

numarası ile TOK2018’e gönderilmiştir) ve ultrasonik sensör 
uygulamaları öğrencilere proje olarak verilmiştir. Bu sayede 

hem çalışmanın hedeflediği etkileşimli öğrenme aracı 

projesinin daha geniş bir içeriğe sahip olması sağlanmış, hem 

de proje tabanlı öğrenme yönteminin etkilerinin 

değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu bildiri kapsamında, 

çevrimdışı kararlılık analizi yapmak için bir etkileşimli araç ve 

düşük maliyetli platform ile bir laboratuvar uygulaması olmak 

üzere iki uygulama tanıtılacaktır.  

Birinci uygulama, internet erişimi olmaksızın çalışabilecek 

Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü için bir etkileşimli araçtır. 

Otomatik kontrol tasarımında, sistemin kararlılığının 

sağlanması temel gereksinimlerden biridir. Öğrenciler 
açısından, bir sistemin kararlılığının tespit edilmesi ve kararsız 

bir sistemin kararlı kılınması için, sistemde yapılacak 

değişikliklerin belirlenmesi anlaşılması zor bir konudur. 

Otomatik kontrol müfredatında doğrusal ve zamanla 
değişmeyen sistemlerin kararlılık analizi kapsamında, Routh-

Hurwitz kararlılık ölçütü anlatılmaktadır. Routh-Hurwitz 

kararlılık ölçütü, sistemin kutuplarını bulmadan, sistemin 

kararlı olup olmadığı ve sistem kararlı değilse, kararsızlıktan 
sorumlu köklerin sayısının belirlenmesi için basit bir yöntem 

sunmaktadır [19]. Geliştirilen etkileşimli araç, C# programı ile 

yapılmıştır ve 7.dereceye kadar olan bir sistemin kararlılığını 

belirlemek üzere öğrencilere yol göstermek ve kendilerini test 
etmelerine olanak sunmak üzere tasarlanmıştır. Böylelikle 

öğrencilerin, kontrol sistemlerinde kararlılık kavramını 

öğrenmeleri daha basit ve anlaşılır hale gelmiştir. 

İkinci uygulama ise düşük maliyetli platformlar ile 
laboratuvar uygulamaları geliştirilmesi kapsamında 

gerçekleştirilen, Arduino mikro kontrolcü ile DC motorun 

konum kontrolünü içeren uygulamadır. Otomatik kontrol 

dersinde, öğrencinin öğrendikleri konuların uygulamasını 
görmeleri, edindikleri bilgi birikimine olan inançlarını ve 

gelecekte bu bilgiyi kullanabilme becerisi edinebilmeleri 

açısından son derece önemlidir. Bu doğrultuda, ucuz eşdeğer 

mikro denetçiler ve algılayıcılar kullanılarak kontrol tasarımı 
yapımını göstermek üzere bir etkileşimli araç tasarlanmıştır. 

Tasarlanan araç ile endüstriyel ve elektronik uygulamalarda ve 

robot teknolojilerinde kullanılan DC motorun konum kontrolü 

Arduino ile gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda oldukça popüler 
hale gelen Arduino, çok yönlülüğü, popülerliği ve düşük fiyatı 

nedeniyle tercih edilmiştir [7]. Böylelikle kontrol eğitiminin 

temel konularından biri olan, endüstriyel kontrol organları ve 

ayarları (P-I-D kontrol organları ve ayarları) konusunda 
öğrencilerin bilgilerini kullanarak deneyim oluşturmaları 

sağlanmıştır. Ayrıca bu sayede, öğrencilerin Arduino ile 

tanışarak kendi tasarımlarını geliştirme konusunda 

cesaretlenmeleri ve kontrol teorisi bilgilerini uygulamalı 
olarak geliştirmeleri hedeflenmiştir. 

2. Kararlılık Analizi İçin Uygulama 

Otomatik kontrol müfredatında sistem kararlılığını incelemek 

için çeşitli yöntemler mevcuttur. Kullanılan yöntemlerden 

birisi, sistem transfer fonksiyonundan kutupları bulmak ve bu 

kutupların karmaşık düzlem üzerindeki konumlarını 
inceleyerek sistem kararlılığını tespit etmektir. Doğrusal bir 

sistemin kararlılığı kapalı-çevrim transfer fonksiyonunun 

kutuplarından belirlenebilmektedir. Kutuplar, sistemin 

kararlılığının yanı sıra sistemin dinamik davranışlarını da 
tanımlamaktadırlar. Bir geri beslemeli sistemin kararlı 

olabilmesi için gerek ve yeter şart transfer fonksiyonu 

kutuplarının negatif reel kısımlara sahip olması ve payın 
derecesinin paydadan küçük olmasıdır. Düşük dereceli 

sistemlerde denklem kökleri kolayca hesaplanabilmektedir. 

Ancak ikinci dereceden yüksek sistemlerde çok zor ve zaman 

almaktadır. Böyle bir durumda karakteristik denklemin kökleri 

bulunmadan, basit bir tablo düzenlemesi ile tablonun ilk 
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sütunundaki işaret değişiklikleri incelenerek kararlılık analizi 

yapılabilmektedir. Routh-Hurwitz kararlılık kriteri, sistemin 

kutuplarını bulmadan, sistemin kararlı olup olmadığı ve sistem 

kararlı değilse, marjinal kararlı mı, kararsız mı ve marjinalliğe 
ve kararsızlığa neden olan köklerin ve köklerin sayılarının 

belirlenmesi için basit bir yöntem sunar. 

Routh-Hurwitz kararlılık analizi yöntemi otomatik kontrol 

müfredatında yaygın olarak kullanılan ve öğrencilerin kontrol 
sistemlerinde kararlılık kavramını öğrenmeleri açısından 

oldukça etkili bir yöntemdir. Hem kendi tasarımlarını 

kararlılık açısından sınamaları hem de kararsız sistemi kontrol 

uygulayarak kararlı kılmak üzere kararlılık analizi yapmayı 
öğrenmeleri gerekmektedir. Ancak yöntem için gerekli 

hesaplamalar zor olabilmekte ve ciddi zaman kayıpları 

yaşatabilmektedir. Bu zorlukları telafi etmek ve öğrencilerin 

kararlılık kavramını daha basit ve anlaşılır bir şekilde 
öğrenmelerini sağlamak için aşağıda sunacağımız etkileşimli 

araç geliştirilmiştir. Geliştirilen aracı tasarlamak için 

Microsoft firması tarafından geliştirilen Visual C# 

programlama dili tercih edilmiştir. Visual C#, günümüzde 
bilişim dünyasında yaygın bir şekilde kullanılan bir 

programlama dilidir. Basit, kullanımı kolay, ücretsiz ve açık 

kaynak kodlu bir programdır. Program hakkında daha fazla 

bilgi için programın resmi adresi ziyaret edilebilir 
[20].Tasarlanan aracın tasarım ara yüzü Şekil 1’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: Program Ara Yüzü 

Şekil 2-a’da                          
     için tasarladığımız araç ile yapılan çözüm 

gösterilmektedir. Routh tablosu hesabından sonra öğrencilerin, 

tablodaki değerlere göre sistemin kararsız olup olmadığı, 

sistem kararsız ise buna neden olan köklerin sayısını 

cevaplayarak kendilerini sınamaları için araçta bulunan 

―Kendini Test Et‖ butonu aktif hale gelmektedir. Şekil 2-a’da 
çözümü yapılan örnek için hesaplanan Routh tablosuna 

bakıldığında sistemin kararsız olduğu anlaşılmaktadır. ―Sistem 

kararlı mı?‖ sorusuna ―Hayır‖ cevabı verilmiş ve doğru bir 
şekilde yanıtlanmıştır. Sistem daha sonra ―Sistemi Kararsız 

Yapan Kaç Kök Vardır?‖ sorusunu kullanıcılara 

yöneltmektedir. Tabloya bakıldığında dört defa işaret 

değişikliği olduğu dolayısıyla yanıt olarak kararsızlığa ―4‖ 

farklı kökün neden olduğu doğru şekilde cevaplanmış ve 

sistem tarafından ―Tebrikler‖ uyarısı ekranda belirmiştir. 

Tasarlanan araç, Şekil 2-b’de gösterildiği gibi, Routh 

tablosu doldururken ilk sütunda sıfır olması özel durumu için 
çözüm yapabilmektedir. İlk sütunda sıfır olması durumu için 

örnek olarak                          

fonksiyonu için kararlılık analizini tasarladığımız program ile 
çözdüğümüzde; Program ilk sütunda 0 değeri olunca sıfıra 

bölme problemini çözmek için 0 yerine sıfıra çok yakın bir 

―” değeri almaktadır (=0.00001 gibi). Bir sayının sıfıra çok 
yakın bir değere bölümü sonsuz (∞) olarak tanımlandığı için 

program bu gibi durumlarda sonucu +∞ veya -∞ olarak 
almaktadır. 

Tasarlanan araç Routh tablosu doldururken herhangi bir 

satırın sıfır olması özel durumu için de çözüm 

yapabilmektedir. Tüm satırın sıfır olması durumuna örnek 

olarak                         fonksiyonu 

tasarlanan araç ile çözülmüştür (Şekil 2-c). Program 

hesaplama yaparken eğer bir satırın tümü sıfırsa, yeni polinom 

ve türev işlemleri yaparak hesaplamaları yapmaktadır.  

 

Şekil 2: Routh Tablosu Hesaplama Aracı 

a 

b 

c 
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3. DC Motor Konum Kontrolü Uygulaması 

Endüstriye kontrol organları olarak ifade edilen P-I-D kontrol 
organlarının, uygulamalı olarak öğrencilere gösterilmesi ve 

geliştirilen düzenek üzerinde deney yapabilmelerinin 

sağlanması, benzer uygulamaları üretebilmelerinin zemininin 

hazırlanması amacıyla deneysel bir araç tasarlanmıştır. 
Tasarlanan araç ile endüstriyel uygulamalarda sıklıkla 

kullanılan bir DC motorun konum kontrolü yapılmıştır. Motor 

konum kontrolü ve programlanması için, popüler ucuz eş 

değer mikro kontrolcülerden biri olan Arduino kullanılması 
tercih edilmiştir. 

Arduino fiziksel ve dijital dünyada nesneleri algılayan ve 

kontrol edebilen bir mikro kontrolcüdür. Arduino, kullanımı 

kolay donanım ve yazılıma sahip, açık kaynak kodlu ve mikro 
denetleyiciyi içinde barındıran fiziksel bir elektronik 

platformdur [21]. DC motor, düz akım elektrik enerjisini 

mekanik enerjiye dönüştüren makinelerdir. Motorun içinde yer 

alan sargılara elektrik akımı uygulandığında, motorun 
içerisinde bulunan sabit mıknatıslara zıt yönde manyetik 

kuvvet oluşur ve motor hareketi sağlanır. Uygulanan elektrik 

akımın yönü, sürekli olarak sabit mıknatısa ters manyetik alan 

oluşturacak şekilde değiştirilir [22].  

DC motor Konum kontrolü için enkoderli bir DC motor 

kullanılmıştır. PID ayarları için hazır kütüphane 

kaynaklarından yararlanılmıştır. Gerekli kodlamalar Arduino 

uygulama derleyicisi ile yapılmıştır. Tasarlanan araç için 
gerekli kodlamalar Arduino karta yüklendikten sonra diğer 

bileşenlerin bağlantıları yapılır. Enkoderli DC motor (a), 

Arduino (b), motor sürücüsü (c) ve güç adaptöründen (d) 

oluşan sistem Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 3: DC Motor Uygulama Bileşenleri 

Motor konum kontrolünde P-I-D kontrolcülerin etkisini 

görmeleri için öğrenciler   ,   ,    kazanç değerlerini 

istedikleri şekilde değiştirip analiz yapabilmektedirler. 

Böylelikle öğrenciler kazanç etkilerini P, PI, PD ve PID 

kontrolcü üzerinde test etme imkânı elde etmişlerdir. 

Tasarlanan araç ile motor konumu için oransal (P) 

kontrolcü kullanılması durumunda sistem cevabı Şekil 4’te 

gösterilmektedir. Oransal kazanç değerinin küçük (    ) 

seçilmesi durumunda hata miktarı büyük olmaktadır ve sistem 

istenilen konuma yaklaşamamaktadır. Oransal kazanç 

değerinin     ’den,         çıkarılmasıyla birlikte 

sistem cevabı referans değere yaklaşmıştır. Kazanç değerinin 

arttırılması sistemin kalıcı hal hata miktarını düşürmüştür. 

        Çıkarıldığında ise sistemde aşım oluşmuştur. 

Dolayısıyla oransal kontrol kazancının hem enerji kullanımı 

açısından hem de oluşturacağı başka problemler açısından 

sınırsızca artırılması olanaklı değildir. Bu sınırlılığa karşı, 

sırasıyla integral ve türevsel kontrolün sistem üzerindeki etkisi 

değerlendirilebilir. 

 

Şekil 4: P (Oransal) Kontrol 

(d) 

(c) 

(b) 

(a) 

Referans  

Konum 

  

Sistem Cevap 

Konum(Derece)  

Zaman (milisaniye) 

Konum(Derece)  

Konum (Derece)  

Konum(Derece)  

Zaman (milisaniye) 

Zaman (milisaniye) 

Zaman (milisaniye) 

K
p
=1 

K
p
=3 

K
p
=7 

K
p
=15 
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Tasarlanan araç ile öncelikli olarak, Şekil 5’ten 

izlenebileceği gibi oransal kazanç oranını      sabit 

tutularak, PI kontrolcünün motor konum kontrolü üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. İntegral kazanç      seçildiğinde, 

sadece oransal kontrol uygulandığında oluşan sürekli hal 

hatası ortadan kalmıştır.    değerinin daha fazla arttırılması 
durumunda, sistemin salınımı bağlı olarak yerleşme zamanı 

artmıştır ve aşma miktarında artış gözlemlenmiştir. Ancak    

değerinin arttırılmasının, yükselme zamanında düşmeye neden 

olduğu da gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 5: PI (Oransal + İntegral) Kontrol 

Yine oransal kazanç oranı      sabit tutularak, motorun 

konum kontrolü için PD (oransal + türevsel) kontrolcü 
kullanıldığında, sistemin zaman cevabı Şekil 6’da görüldüğü 

gibi olmaktadır. Dikkat edilirse, PD kontrol türevsel etkiden 

dolayı hızlı bir tepki göstermektedir, ancak sürekli hal hatasını 

giderme noktasında beklenildiği gibi her hangi bir etkisi 
olmamaktadır. Sabit bir değere oturan hata üzerinde, doğası 

gereği türevsel kontrolcünün, bir etkisi olamamaktadır çünkü 

sabitin türevi sıfırdır. 

 

Şekil 6: PD (Oransal + Türevsel) Kontrol 

 

Şekil 7: PID (Oransal + İntegral +Türevsel) Kontrol 

Sistem Cevap Referans Konum  

Konum 
Konum(Derece)  

Konum(Derece)  

Konum(Derece)  

Konum(Derece)  

Zaman (milisaniye) 

Zaman (milisaniye) 

Zaman (milisaniye) 

Zaman (milisaniye) 

  

K
p
=3 

K
p
=3 

K
p
=1 

K
p
=3 

K
i
=1 

K
i
=5 

K
i
=8 

K
i
=15 

 

Sistem Cevap Referans 

Konum  Konum Konum(Derece)  

Konum(Derece)  

Zaman (milisaniye) 

Zaman (milisaniye) 

K
p
=3 

K
d
=1 

K
d
=3 

  

K
p
=3 

 

Sistem Cevap 
Konum(Derece)  

Konum(Derece)  

Zaman (milisaniye) 

Zaman (milisaniye) 

Referans 

Konum  Konum 

K
p
=7 

K
p
=77 

K
d
=0.

3 

K
d
=1 

K
i
=0.5 

K
i
=77 
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Son olarak, üç temel kontrolcü etkisinin üstünlüklerini bir 

arada göstermek için motor konum kontrolü için PID (Oransal 

+ İntegral +Türevsel) kontrolcü seçildiğinde sistem cevabı 

Şekil 7’de gösterilmiştir. Sistem için uygun kazanç değerleri 

seçildiğinde (     ,       ,   =0,3) sistem kısa bir sürede 

kararlı hale gelmektedir. Kazanç değerlerinin çok büyük 

seçilmesi durumunda (      ,      ,   =1) yerleşme 

zamanı artmakta ve aşım oluşmaktadır. Bu örnekle 

açıklanmak istenen, bu uygulama ile öğrencinin farklı 

kazançların sistem davranışına etkisini sınayarak pekiştirmesi 

ve kazançların belirli bir sistematik yaklaşım olmadan 
gelişigüzel ayarlanamayacağını özümsemesi istenmektedir. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada otomatik kontrol eğitimine destek sağlayacak iki 

tane etkileşimli araç geliştirilmiştir. İlk araç, otomatik kontrol 

müfredatında en temel konulardan biri olan sistem kararlılığı 

konusunu etkili ve kolay bir şekilde öğrenimi için 
geliştirilmiştir. Öğrenciler, tasarlanan araç ile birlikte, Routh-

Hurwitz kararlılık yöntemini kullanarak 7.dereceye kadar olan 

bir sistemin kararlılık analizini yapabilmekte ve kontrol 

bilgilerini test etme imkânı elde etmektedirler. İkinci araç 
olarak, Endüstriyel uygulamalarda sıklıkla kullanılan ve 

kontrol müfredatında yer alan ―PID Kontrol Organları ve 

Ayarları‖ konusunun etkili bir şekilde öğrenimi için, ucuz 

eşdeğer mikro kontrolcü olan Arduino ile DC motor PID 
konum kontrolü uygulaması gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen 

etkileşimli araç ile öğrenciler, P, PI, PD ve PID kontrolcü 

grubundan istedikleri kontrolcü çeşidini seçerek, sistem 

üzerinde kontrol bilgilerini sınamaktadırlar. Öğrenciler, 

kullanılan kontrolcü grubunda bulunan kazanç parametre 

          değişimlerinin sisteme olan etkilerini grafiksel ara 

yüz ile görebilmektedirler. 
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Özetçe 

Bu çalışma, Ondokuzmayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri ile Kontrol 

Sistemlerine Giriş dersinde yaklaşık 10 yıldır 

gerçekleştirilmektedir. Oransal, integral ve türev (PID) 

algoritması hem yazılımsal olarak mikro denetleyiciye öğrenci 

tarafından gömülmekte hem de endüstriyel PID modülü ile 

karşılaştırmalı olarak incelemesi yapılmaktadır. Bu deneysel 

çalışma, PID algoritmasını anlatmada bir basamak olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin elektronik, yazılımsal ve 
mekanik yönlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir 

Abstract 

This study has been done for third year students on 

Introduction to Control Systems course in Ondokuzmayis 

University Electrical and Electronics Engineering Department 

Introduction to for 10 years. The proportional, integral and 

derivative (PID) algorithms are both embedded in the micro-

controller by the student as well as being compared with the 

industrial PID module. This experimental study is used as a 

step in describing the PID algorithm. It is also aimed to 

improve the electronic, software and mechanical aspects of the 
students 

 

1. Giriş 

Fan kanat denetiminin denetim sistemleri içerisinde 

dikkate değer bir yeri vardır. Bu sistem doğrusal olmayan bir 

sitemdir. Aynı zamanda çevresel bozuculara karşı çok 

hassastır. Hatta fan tarafından üflenen havadan kaynaklı hava 

türbülansına karşı dahi çok duyarlıdır[1-2].   

Literatür incelendiğinde yeni önerilen birçok denetim 

yöntemleri olmasına rağmen sanayi ortamında bu yöntemlerin 

çok fazla tercih edilmeği görülmektedir.. Bunun yerine 

kullanımı ve yapısının basit olması ve güvenilir sonuçlar 

vermesinden dolayı  hala PID denetleyicisi tercih edilmekte ve 
kullanılmaktadır [3].  

Dincel ve arkadaşları  endüstriyel PLC kullanarak kanat 

açısını 0-53 derece arasında PID denetleyicisi kullanarak 

denetlemişlerdir. Kanat açısını potansiyometre kullanarak 

okumuşlardır. Asenkron motor ve endüstriyel sürücüsünü 

kullanmışlardır [4]. Numsomran ve Tipsuwanporn kök yer 

eğrisi yöntemi ile tasarlanan PID denetleyicisi ile fan açısını 
denetlemişlerdir [1].  

Bu çalışmaya, KentRidge Instruments firması [2] 

tarafından ticari olarak tedariği yapılan fan kanat deney 

düzeneğinden esinlenerek başlanmıştır. Bu firmanın ürününde 
de kanat açısı PID algoritmasıyla denetlenmektedir. 

Bu uygulama yaklaşık 10 yıldır Ondokuzmayıs 

Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü üçüncü 

sınıf öğrencilerine Kontrol Sistemlerine Giriş dersinde dörder 

kişilik gruplar ile gerçekleştirilmektedir. Grup sayısı her yıl 

yaklaşık 25 civarındadır.  İki saat PID denetim algoritması, iki 

saat Arduino Uno tabanlı mikrodenetleyici ve Processing dili, 

iki saat de deney düzeneği entegrasyonu anlatılmaktadır. Son 

aşamada ise öğrenci gruplarından bir ay süre içerisinde bu 

uygulama çalışmasını tamamlamaları ve raporlandırıp kitapçık 

haline getirmeleri istenmektedir. Ayrıca ülkemizde ve 

dünyada bu çalışmanın daha fazla kişiye ulaşması için 

öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak uygulamanın vidosunu 

[5]  internet ortamında video paylaşım sitelerine yüklemeleri 
istenmektedir.  

Bu çalışmanın birinci bölümünde fan kanat deney  

düzeneği çalışması, gerçeklemesi ve veri alımı anlatılmıştır. 

İkinci bölümde yapılan çalışmanın öğrenci üzerinde 

oluşturduğu etkiler anlatılmış ve kaynaklardaki mevcut 

çalışmalar üzerinden tartışması yapılmıştır. Son bölümde ise 

sonuçlar verilmiştir. 

2. Materyal ve Yöntem  

1.1. Deneysel Düzenek  

Tasarlanan ve gerçeklenen deneysel düzenek Şekil 1-3‟ te 

gösterilmiştir. Deney düzeneği oransal, integral ve türevsel 

(PID) denetleyici, motor sürücü, dc motor, fan, kanat gövde 

mekaniği ve geri besleme bölümlerinden oluşmaktadır. Şekil 

2' de elektrik bağlantı şeması ve Şekil 3' te SketcUp üç boyutl 

çizim programında çizilmiş deney düzeneği görülmektedir. 

 

Şekil 1: Fan kanat deney düzeneği öbek çizgesi 
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Şekil 2: Fan kanat deney düzeneği bağlantı şeması 

 

Şekil 3: Üç boyutlu çizim programında çizilmiş fan kanat 

deney düzeneği  

PID denetleyicisi yazılımsal olarak mikrodenetleyici içerisine 

gömülmüştür. Mikrodenetleyici olarak Atmel Atmega328 [6] 

mikro denetleyicisini içeren Arduino Uno kiti açık kaynak 

kod, düşük maliyet, sinyal işleme için yeterli düzeyde olması 

[7] nedenlerinden dolayı tercih edilmiştir. 

      Kanat açısını kontrol etmek için soğutma amaçlı bilgisayar 

kasalarında da kullanılan fan ile tümleşik dc motor tercih 

edilmiştir.  Kullanılan tümleşik dc motor-fan 12x12 cm 

boyutlarında, 12V, 400mA, 2500 d/d özelliklerindedir. DC 

motor darbe genişlik modülasyonu ile motor sürücü LD293D 

[8] entegresi kullanılarak sürülmüştür. Daha büyük güçlü DC 
motorlar  için de LD298N entegresi kullanılabilir.  

Kanat açısını ölçmek için doğrusal potansiyometre  (10KΩ) 

kullanılmıştır. Kullanılan potansiyometre probu kendi 

etrafında 280 derece dönmektedir. Potansiyometre çıkışı 0-5 V 

olan analog gerilim değeri Atmel Atmega328 „in 10 bitlik 

analog sayısal dönüştürücüsü kullanılarak sayısal değere 

dönüştürülmüştür. Sayısal 0-1023  değeri 0-280 değerine 

haritalanmıştır. Bunun için Arduino kütüphanesi map() işlevi 

[9] kullanılmıştır. Böylelikle 0-5V gerilim değeri 0-280 açı 

değerlerine dönüştürülmüş olmuştur.   Deney düzeneğinde ise 

kanat açısı en fazla 0-90 arasında değişecek şekilde 
kısıtlanmıştır. 

      En önemli noktalardan biri düzeneğin mekanik tasarımını 

yaparken dikkat edilecek hususlardır. Örneğin, kullanılacak 

kanat, ne fanın kaldıramayacağı kadar ağır ne de kendi ağırlığı 

ile aşağı inemeyecek kadar hafif olmamalıdır. Bu çalışmada 

reklamcılardan rahatça bulacağınız polikarbon benzeri bir 
malzeme kullanılmıştır.  

      Kanatın dönme eksenindeki mil yapılabildiği kadar 

düzgün olmalı, eksen tabana paralel olmalıdır. Aksi takdirde 

olabilecek kasıntılardan dolayı kanat rahat hareket edemez ve 

sistem dengesiz çalışır. Şekil 4' te görüleceği üzere kanat 

milinin bir tarafına çok rahat dönebilen potansiyometre diğer 

tarafına da ya rulman ya da ikinci bir potansiyometre daha 

konulur. Potansiyometre yerine enkoder da 

kullanabilir(Şekil5).  

 

 

Şekil 4: Kanat mekaniği ve potansiyometre yerlerşimi 

  

Şekil 5: Potansiyometre ve enkoder 

Deney düzenğinde kullanılan malzeme çizelgesi Tablo 1' de 

verilmiştir. 

Tablo 1: Deney düzeneği malzeme çizelgesi 

Adet Malzeme Adı 

1 Arduino Uno 

1 2x16 LCD ekran 

1 L293D motor sürücü 

1 DC motor + Fan 

1 

1 

1 

1 

1 

10KΩ potansiyometre 

12V-2A dc güç kaynağı 

Deney düzeneği kutusu 

Kanat 

Havya ve Lehim 

Farklı öğrenci grupları tarafından yapılan deney düzenek 

prototipleri Şekil 6'da gösterilmiştir.  
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Şekil : 6 Öğrenci gruplarının yaptıkları fan kanat deney 

düzeneği prototipleri 

 

2.1. Sayısal Sistemlerde PID 

       Şekil 1-3' te verilen deney düzeneği modeli için en yalın 

hali ile PID denetleyici kullanılmıştır. PID denetleyici 

denklem 1' deki üç terimin toplamından oluşmaktadır.  

dttdE
t

DKdttEIKtKpEtC /)(
0

)()()(                   (1) 

C(t) denetim işaretinin genliği doğrudan  motorun dönüş hızını 

belirleyen PWM işaretinin doluluk boşluk oranı ile doğru 

orantılıdır. Deney düzeneğinden alınan Şekil 13'te  bu açıkca 
görülmektedir.  

      PID 'nin sayısallaştırılması için denetlenen sistemin 

çıkışının bir A/D dönüştürücü ile ölçülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca mikrodenetleyiciye gömülmesi için türev ve integral 

terimlerinde yaklaşımların yapılması gerekmektedir (Şekil 7). 

Bu çalışmada türev terimi için denklem 2' deki yaklaşım 

yapılmıştır.  

TsnEnEdttdE /)]1()([/)(                               (2) 

Burada E(n) mevcut hata, E(n-1) bir önceki hata ve Ts ise 
örnekleme periyodudur.  

 

İntegral  terimi için ise denklem 3' deki yaklaşım  
kullanılmıştır. 

 
n

nETs
t

dttE
0

)(
0

)(                                                    (3) 

 
Şekil : 7 Türev ve integral terimlerinde yapılan yaklaşımlar 

 

      Bu yaklaşımların ışığında C(t) yi yeniden yazarsak 
denklem 4 elde edilmiş olur.  

)1(S/T1)]E(n[E(n)DKE(n)STIKE(n)PKC(n)  

      Burada Kp oransal sabit, Ki integral sabiti ve Kd türev 

sabitidir[10]. P, I ve D terimleri toplanarak denklem 3' deki 

sayısal denetim işareti C(t) elde edilir. Bu denetim işareti 

denetleyicinin darbe genişlik modülasyon (PWM) pininden 

analog olarak 0-5 V arasında çıkış olarak motor sürücüsüne 

verilir. Bu gerilim motor sürücüsü ile 0-12 V arasında 

dönüştürülür. Sonuç olarak motor hız denetimi ile kanat açısı 
denetlenmiş olur.  

2.2. Endüstriyel  PID  

Endüstriyel PID modülü temel olarak besleme, giriş, çıkış 

birimi ve PID algoritmasını içeren mikrodenetleyici 

biriminden oluşmaktadır. Şekil 8' de görüleceği üzere giriş 

birimine iki telli transmitter (15-16 nolu terminaller), PT100 

(17-18 nolu terminaller), termokupl (18-19 nolu terminaller) 

gibi algılayıcılar  ve  0-20mA (16-17 nolu terminaller), 0-10 V 
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(15-16 nolu terminaller) değerleri üreten algılayıcılar bağlanır. 

Çıkış birimi ise 0-20mA, 0-10 V değerleri üretir. Ayrıca çıkış 

birimine röle (1-2, 3-4 nolu terminaller) veya katı hal röleleri 

bağlanabilir. Öğrenciler (kullanıcı) endüstriyel PID 

modülünden hangi algılayıcıyı kullanacaksa PID modülü 

üzerindeki tuş takımları yardımı ile ilgili giriş değerlerinden 

birini seçmek zorundadırlar. Aynı ayaları çıkış birimi içinde 

yapmak zorundadırlar.  

 

Şekil 8: Endüstriyel PID modülü bağlantı şeması 

Bu  çalışmada, kanat açısı denetimi endüstriyel PID ile de 

tekrarlanmıştır.  Giriş olarak potansiyometrenin 5 volt çıkışı  

(orta pini) Şekil 8'deki PID modülünün 15-16 nolu 

terminallerine bağlanmıştır. PID modülünün çıkışı (13-14 nolu 

pinler) 0-20 mA iken 250 Ω direnç üzerinden  0-5 V değerine 

dönüştürülmüştür. Çünkü mikrodenetleycinin girişine en fazla 

0-5 volt aralığında gerilim değeri verilebilir. Bu gerilim değeri 

LD293 sürücü entegresinin yetkilendirme ucuna 

bağlanmıştır.Kanat açı değeri değiştikçe potansiyometre çıkışı 

0-5 V arasında değişirken LD293  motor sürücü yetkilendirme 

girişine giren değer 0-5 V arasında değişmektedir. Sonuç 

olarak motoru süren denetim (PWM) işareti elde edilmiş olur.  

2.3. Veri Alımı  

      Kanat açı değerleri Arduino Uno mikrodenetleyici ile 

okunarak bilgisayar + Matlab programı ortamına 

aktarılmaktadır. Şekil 9-14„de görüleceği üzere deney 

düzeneğinden Matlab ortamına gerçek zamanlı olarak 

aktarılan referans ve ölçülen açı değerleri verilmektedir.  

      Öğrencilere öncelikli olarak açık çevrim denetimi 

yaptırılmaktadır. Bu denetim ile sistem hakkında genel 

bilgilerin nasıl elde edileceği öğretilmektedir. Açık çevrim 

denetiminde, fan+motorun girişine verilen 7,8,9,10,11,12 volt 

gerilim değerlerine karşılık açı değerleri (35, 43, 49, 54, 57, 

59)  elde edilir (Şekil 9). Bu açı değerleri çizdirildiğinde 
sistemin doğrusal olmadığı açıkça görülmektedir (Şekil 10).  

        

 

Şekil 9: Deney düzeneği açık çevrim denetim yanıtları 

 

 

Şekil 10: Açık çevrim denetim ile elde edilen açı değerleri  

 

Şekil 11-12'de kapalı çevrimde sisteme birim basamak ve 

farklı değerlerde değişken işaret verilerek elde edilen sistemin 

tepke grafiği verilmiştir. Şekil 13'de  sisteme dış bozucu etki 

yapıldığında (kanat açısı azalacak yönde dış kuvvet 

uygulandığında) elde edilen sistemin tepkesi gösterilmiştir. 

Kanat açı değeri basamak şeklinde artırıldığında kontrol 

işaretinin  (motora verilen PWM işareti) nasıl değiştiğini 

gösteren grafik Şekil 14'te çizdirilmiştir. Açı değeri artıkça 

PWM işaretinin doluluk boşluk oranı arttığı çizdirilen bu 

şekilden açıkca görülmektedir. Ayrıca DC motora uygulanan  
gerilimin genliği de orantılı olarak artmaktadır.  

 

Şekil 11: Deney düzeneğinin birim basamak tepkesi  
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Şekil 12: Farklı referans kanat açı değerlerine karşılık deney 

düzeneğinin tepkesi  

 

Şekil 13: Deney düzeneğinin dışarıdan uygulanan bozuculara 

karşı tepkeleri  

 

Şekil 14: Deney düzeneğinin açı değişimlerine karşı DC 

motora uygulanan kontrol işareti (PWM) 

3. Tartışma  

Literatür incelendiğinde KentRidge Instruments firması [2] 

tarafından benzer bir çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmada kanatın çalışma açısı 0-30 derece arasındadır. Ve 

tek fan kullanılmıştır. Kanadın açı bilgisinin veri alım kartı ile 

alınabileceği sadece söylenmiştir. Uygulaması yapılmamıştır. 

Yine dışarıdan değiştirilen PID parametreleri deney düzeneği 
üzerinde herhangi bir gösterge üzerinden gösterilmemiştir.  

      Dincel ve arkadaşlarının fan kanat deney düzenekleri hem 
çok büyük alan kaplamakta hem de yüksek maliyetlidir [4].  

      Bizim çalışmamızda ise hem tek fanlı hem de iki fanlı 

uygulamalar yaptırılarak kanat açı değeri 0-90 derece arasında 

değiştirilebilmektedir. Kanat açı değerleri Arduino Uno ile 

birlikte açık kaynak kod kullanarak hem Arduino derleyicisi 

üzerinde hem de Matlab ortamında sistemin çıkış değeri ve 

referans değeri çizdirilebilmektedir. Ayrıca Matlab ortamına 

dahi gerek kalmadan Arduino derleyicisinin kendi çizim 

eklentisi ile de grafikler çizdirilebilmektedir. Böylelikle 

yüksek maliyeti veri alım kartlarına gerek kalmadan 

öğrencilerin kolaylıkla tedarik edebileceği düşük maliyetli 

açık kaynak kodlu Arduino Uno platformu kullanarak veri 

alımı sağlanmıştır. Bu tecrübe ile öğrenciler işaretin analogtan 

sayısala dönüşümünü, dış ortamdaki verinin bilgisayar 

ortamına gerçek zamanlı olarak aktarımını ile kaydını ve 

bilgisayar ortamında veri işlemeyi  birinci elden uygulama 

imkanı elde etmektedirler. 

      Ayrıca bizim çalışmamızda PID parametreleri, referans ve 

ölçülen açı değerleri deney düzeneği prototipi üzerinde 2X16 

LCD ekran sayesinde anlık olarak bilgisayar ortamına ihtiyaç 
duymadan görüntülenebilmektedir.  

       Bizim deney düzeneğimiz tablo 1' den de görüleceği üzere 

hem düşük maliyetli (yaklaşık 150 TL) hem de fiziksel olarak 

küçük (25x30x15 cm) olduğu için tüm öğrenciler tarafından 
gerçekleştirilebilir. 

      Bu çalışma hem endüstriyel hem de yazılımsal PID ile ayrı 

ayrı olmak üzere tekrarlanmıştır. Deney düzeneğinde 

kullanılan yazılımsal PID 'de endüstriyel PID' deki gibi giriş 

ve çıkış birimleri yoktur. Aynı zamanda algoritmada integral 

ve türev terimleri için sayısal çözümleme yöntemleri 

kullanılmamıştır. Bu bakımdan bu çalışmada kullanılan PID 

en temel en yalın halidir. Bunun sebebi öğrencinin en basit 

hali ile PID yöntemini anlamasının hedeflenmesidir.  Ayrıca 

çalışmada endüstriyel PID ile de tekrarlanarak en yalın halden 

nihai hale geçişin nasıl gerçekleştiği deneysel olarak  
gösterilmiştir.  

       Son olarak, öğrenciler deney düzeneği üzerinde deneme 

yanılma yoluyla Kp, Ki ve Kd parametreleri 

değiştirmektedirler. Diğer bir deyişle manuel PID 

ayarlamasının nasıl yapıldığını tecrübe etmektedirler. Deney 

düzeneği üzerinde hem gözle hem de Matlab ortamında 

çizdirilen grafik üzerinde değişimleri inceleme imkanı 

bulmaktadırlar.  Aynı zamanda çizdirilen grafik yardımı ile üst 

taşım miktarı, yükselme, gecikme, oturma zamanı ve salınım 

parametrelerindeki değişimleri deneysel olarak 
gözlemleyebilmektedirler. 

4. Sonuçlar 

      Bu çalışmada, sanayi ortamında en çok kullanılan PID 

denetim yönteminin öğrenciler tarafından en ilkel haliyle 

uygulamalı olarak öğrenilmesi ve mikro denetleyiciye 

gömülmesi yapılmıştır. Diğer bir deyişle kullanılan 

algoritmada integral ve türev terimleri için sayısal çözümleme 

yöntemleri kullanılmamıştır. En temel integral yani toplama, 

türev yani fark alma işlemi 50 mili saniyelik periyotlar halinde 

alınan değerlerle işlenmiş ve PID çıkışı belirlenmiştir.  Ayrıca 
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PWM işareti ile DC motor sürme, kontrol işareti, geri besleme 

gibi kavramlar uygulamalı olarak öğrenciler tarafından tecrübe 
edilmiştir.  

      Özetle, mevcut uygulamayı diğer okullardaki öğrencilerin 

rahatlıkla tekrarlayabilmeleri için ayrıntılı ve bol şekilli bir 

anlatım tercih edilmiştir. Öğrencilerin elektromekanik, gömülü 

sistemler ve denetim sistemlerine karşı ilgi duymaları ve 

merak duygularının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

meslek liseleri, yüksek okul ve üniversitelerin ilgili bölümleri 

için örnek bir uygulama olması  hedeflenmiştir.  
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Özetçe 

Akış denetimi pek çok endüstriyel süreçte ve üründe sıklıkla 

yer alır. Dolayısıyla geleceğin Kontrol Mühendislerine lisans 

eğitimi düzeyinde akış denetimi hakkında teorik ve pratik 

bilgilerinin verilmesi önemlidir. Bu çalışma, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Kontrol ve 

Otomasyon Dalı Kontrol Sistemleri Laboratuvarı dersi 

kapsamında, tasarımına lisans öğrencilerinin de katkı sağladığı 

bir akış deney düzeneğinin gerçekleştirilmesini anlatır. 

Düzenekte yer alan tank içindeki sıvı bir pompa (üç fazlı 

asenkron motor) ile pompalanır. Su boruları ile oluşturulmuş 

yolda ilerleyen sıvı yeniden su tankına geri döner. 

Düzenekteki temel amaç, kesiti sabit olan borulardan birim 

zamanda geçen sıvı miktarının (debi) denetlenmesidir. 

Denetim ticari PID (Proportional-Integral-Derivative) ile, 

mikrodenetleyici içerisine yazılan PID kodu ile ya da PLC 

(Programmable Logic Controller) ile gerçekleştirilebilir. Boru 

içerisinden geçen sıvının debisi akış sensörü ile anlık olarak 

ölçülmekte ve kullanıcı tarafından girilen değerde sabit 

tutulmaktadır. Bu uygulamada denetim ticari bir PID ile 

sağlanmıştır. Düzeneğin tasarımı, gerçeklenmesi ve sonrasında 

gerçekleştirilen deney eğitimi süreçlerine katılan öğrencilerin 

Kontrol Mühendisliğine olan ilgilerinin arttığı ve endüstriyel 

kontrol sistemleri hakkında temel bilgileri daha kolay 

edindikleri görülmüştür. 

Abstract 

Flow control is often needed in today's industrial systems and 

there are many different methods used in practice. It is 

therefore important to provide the theoretical and practical 

knowledge of this process at the level of undergraduate 

education for the future Control Engineers. This study is about 

the implementation of a flow experiment system in which the 

undergraduate students contributes to the design within the 

scope of Ondokuz Mayıs University Electrical and Electronics 

Engineering Control Systems Laboratory course. In the 

design, the liquid in the water tank is pumped by a pump 

motor (three phase asynchronous motor). The liquid going on 

the road formed by the water pipes returns to the water tank 

again. The main purpose of the application is to control the 

amount of liquid (flow) passing through the pipeline. The 

control can be performed with commercial PID (Proportional-

Integral-Derivative), PID code embedded into the 

microcontroller, or PLC (Programmable Logic Controller). 

The flow of liquid passing through the pipe is instantaneously 

measured by the flow sensor and is controlled at the value 

entered by the user. In this study, the control is provided by a 

commercial PID. It has been seen that students involved in the 

design, implementation and subsequent experimental training 

processes of the setup have increased their knowledge of 

Control Engineering and have gained basic knowledge of 

industrial control systems more easily. In this study, the 

control is provided by a commercial PID. It has been seen that 

students involved in the design, implementation and 

subsequent experimental training processes of the setup have 

increased the interest in Control Engineering and have gained 

basic knowledge of industrial control systems more easily. 
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1.  Giriş 

Süreçlerin verimli, etkin maliyetli olması ve ürünlerin 

kalitesinin devamlılığının sağlanması için oldukça önemli olan 

akış denetimi, günlük hayatta ve endüstriyel sistemlerde 

sıklıkla kullanılmaktadır. Su, mineraller, yağlar ve doğal gaz 

gibi çeşitli akışkanlar endüstride ve günlük hayatta sıklıkla 

akışı ölçülen maddelere örnektir. Gerek endüstride kullanılan 

süreçlerde gerekse ticari ürünlerde kullanılan akış ölçümü için 

pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır [1]. Çalışmada Elimko 

firmasına [2] ait E-200 ticari PID kullanılmıştır. Bu 

uygulamada kullanılan ticari PID tatmin edici sonuçlar 

vermiştir ancak literatürde bulanık mantık gibi daha karmaşık 

denetim yöntemleriyle denetlenen deney düzenekleri de 

mevcuttur [3-4]. Ayrıca ticari deney setleri üreten Feedback 

Instruments [5], Yıldırım Elektronik [6], Çokesen Elektronik 

[7] firmaları tarafından tasarlanarak ürün haline getirilen akış 

deney setleri bulunmaktadır Şekil 1’de Çokesen Elektronik 

firmasına ait akış denetimi deney düzeneğine ait görsel [7] 

paylaşılmıştır.  

 

Şekil 1. Ticari akış ölçüm deney seti. 

Çalışmada dakikada 100 litreye kadar sıvı geçişini 

algılayabilen, hall algılayıcılı bir akış sensörü kullanılmıştır. 

Sensör çıkışta, akışa göre frekansı değişen kare dalgalar üretir. 

Bu nedenle öncelikle bu işaretten akış bilgisinin elde edilmesi 

gerekir. Daha sonra bu bilgi ticari PID’nin kabul edeceği 4-20 

mA ya da 0-1 volt aralığına çevrilir. Dökümanın devamındaki 

başlıklarda düzeneğin tasarımı ve gerçekleştirilme süreçleri ile 

çalışmanın deneysel sonuçları paylaşılacaktır. 

2. Tasarım 

2.1. Düzenek Genel Tasarımı 

Çalışmada sözü geçen akış denetim deney düzeneği, 

öğrencilerin aktif katılımıyla tasarlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla tüm tercihler -imkan 

dahilinde- düşük maliyetli ve tasarımı basitleştirecek biçimde 

yapılmıştır. Sisteme ait genel blok şeması Şekil 2’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 2. Sistemin blok şeması. 

Sıvı, bir tank içerisinde depo edilmektedir ve tank 

içerisindeki sıvı asenkron motor ile çekilip pompalanmaktadır. 

Motor tarafından pompalanan sıvı, Şekil 3’te de oklarla 

ilerleme yönü gösterildiği şekilde su borularından geçerek sıvı 

tankının içine geri döner. Sıvı tekrar tanka dönerken akış 

sensörünün içinden geçer ve böylece sıvının akış bilgisi elde 

edilmiş olur.  

2.2. Akış Sensörü ve Kullanımı 

Akış sensörü, sıvı ve gaz akışkanlarının hacimsel akış hızlarını 

ölçmek için tasarlanmış kontrol elemanlarından biridir. 

Endüstride pek çok farklı tipte akış sensörü bulunmakla 

birlikte bu çalışmada türbin tipi hall algılayıcılı akış sensörü 

kullanılmıştır. Türbin tipi akış sensörlerinde türbin içinden 

geçen akışkanın basıncı türbinin dönmesine neden olur. 

Akışkanın türbinde oluşturduğu dönme hızı akışkanın 

hacimsel akış hızına bağlıdır ve belirli bir aralıkta doğrusaldır. 

Dolayısıyla akış hızı ölçme problemi bu noktadan itibaren 

dönen bir cismin hızını ölçme problemine indirgenmiş olur. 

Dönen bir cismin hızı hall tipi ya da optik tip algılayıcı içeren 

enkoderler ile kolaylıkla ölçülebilir. Çalışmada kullanılan akış 

sensörü içerisinde bulunan hall algılayıcısı, dönen türbinin hız 

bilgisini tıpkı bir artımlı enkoder gibi hıza bağlı olarak 

frekansı değişen kare dalgalar ile ifade eder.          
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Şekil 3. Düzeneğe ait bir görsel. 

Akış sensörünün çıkışına bağlanan ve Atmega 328p 

mikrodenetleyicisi içeren Arduino Uno geliştirme kartı ile akış 

sensörünün ürettiği kare dalga işaretler akış bilgisine (mL/sn 

biriminde) dönüştürülmektedir. Çalışmada kullanılan akış 

sensörü ve sensörün mikrodenetleyiciyle bağlantısı Şekil 4’te 

verilmiştir. 

 

Şekil 4. Akış sensörü ve bağlantısı. 

2.3.  Ticari AA Motor Sürücü ve Ticari PID 

Öğrencilerin ticari ürünleri kullanabilme yetilerini de 

geliştirebilmek adına bu çalışmada denetleyici olarak Elimko 

firmasına ait E-200 PID ve sürücü olarak da Danfoss firmasına 

[8] ait 1,5 KW’lık alternatif akım (AA) motor sürücüsü 

kullanılmıştır. Öğrenciler hem PID hem de sürücü ayarlarını 

kendileri yaparak endüstride karşılaşacakları bu cihazlar 

hakkında fikir sahibi olmuşlardır.  

Çalışmadaki PID bağlantılarını gösteren bir görsel Şekil 

5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5. PID bağlantıları. 

Uygulamada PID’nin analog giriş ve analog çıkışı 

kullanıldığından, analog giriş ve çıkış modülleri bulunan bir 

PID tercihi yapılmıştır. Akış sensörü çıkışı Arduino tarafından 

akış bilgisine dönüştürülür ancak bu veriyi PID’ye iletebilmek 

için bazı ara işlemlerin yapılması gerekmektedir. Arduino 

geliştirme kartlarının analog çıkışı yalnızca PWM (Pulse 

Width Modulation-Darbe Genişlik Modülasyonu) işaretlerini 

destekler. Ticari PID PWM işaretindeki bilgiyi 

anlayamayacağı için öncelikle bu PWM işaretini PID’nin 

anlayabileceği 0-20mA veya 0-1 volt aralığındaki analog 

işaretlere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için Arduino 

çıkışına birinci dereceden pasif R-C filtre eklenmiştir. 10 Hz 

kesim frekansına sahip bu alçak geçiren filtre ile PWM 

işaretinin zarfı alınarak kare dalga biçimindeki PWM işareti, 

0-1 volt aralığındaki analog bir işarete dönüştürülmüştür. 

Şekil 6’da 5 volt tepe değerli ve %50 doluluk oranlı bir PWM 

işareti 10 Hz kesim frekansına sahip bir R-C filtreden 

geçirilmiştir ve filtre çıkışı osiloskop ekranında gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 6. PWM işaretinin alçak geçiren filtreden 

geçirilmesi sonucu oluşan işaret. 

PID ayarları için ürün kataloğu incelenmelidir. Öncelikle 

PID analog giriş modülü aktif edilmeli ve 0-1 volt aralığında 

gerilim tipi sensör girişi kullanıldığı bildirilmelidir. PID 

analog çıkış modülü de ayarlardan aktif edilmeli ve 0-20 mA 

analog çıkış kullanıldığı belirtilmelidir. PID ayarlarında ölçüm 

skalası alt ve üst değerleri sensörün ölçüm aralığına göre 

girilmelidir. Çalışmada kullanılan sensörün ölçüm aralığı 
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yaklaşık olarak 0-1600 mL/sn olduğundan ayarlar bu şekilde 

yapılmıştır.  

Ticari AA motor sürücüsü için Danfoss firmasına ait 

Micro Drive VLT türü 3 faz motor sürücüsü tercih edilmiştir. 

Sürücüye ait bir görsel Şekil 7’de verilmiştir.  

 

Şekil 7. Çalışmada kullanılan AA Motor Sürücüsü. 

Sürücü gücü 1,5 KW’tır ve yaklaşık 7 ampere kadar çıkış 

akımı sağlayabilmektedir. Tıpkı ticari PID için yapıldığı gibi 

bu ticari sürücü için de kullanım öncesi bazı ayarların 

yapılması gerekmektedir. Öncelikle sürücünün PID’nin 

gönderidği 0-20 mA denetim işaretini algılayabilecek bir 

analog giriş modülü bulunmalıdır. Eğer bu modül bulunuyorsa 

sürücünün ayarlarından 0-20 mA analog giriş uygulanacağı 

bilgisi seçilmelidir. Kullanılan motorun nominal gerilimi, 

akımı, frekansı ve gücü gibi parametrelerin de sürücü 

ayarlarından girilmesi gerekmektedir. Çalışmada dışarıdan aç-

kapa bilgisi girilmek istendiğinden sürücüye bir aç-kapa 

anahtarı eklenmiştir. Anahtar sürücünün dijital giriş pinlerine 

bağlanmış ve bu pinlerin kullanıldığı ayarlardan sürücüye 

bildirilmiştir. Sürücünün bağlantılarını gösteren bir görsel 

Şekil 8’de verilmiştir.  

 

Şekil 8. Danfoss Micro Drive motor sürücüsünün bağlantısı. 

 Sürücü 3 fazlı, 2850 d/d nominal hızlı ve 750W 

gücündeki asenkron motoru beslemektedir. Motor sargıları 

yıldız olarak bağlanmıştır. Motor sargılarının bağlantıları 

Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9. Motor sargılarının bağlantısına ait gösterim. 

3. Tartışma ve Sonuçlar 

Bu çalışmada, Kontrol Mühendisliği öğrencilerinin farklı 

sistem elemanlarını doğru bir biçimde birbirleriyle entegre 

edebilmeleri, endüstride sıklıkla kullanılan ticari PID ve 

sürücülerini tanımaları ve kullanabilmeleri hedeflenmiştir. 

Tasarım, gerçekleme ve deney süreçlerine aktif olarak 

öğrencilerin katılımı sağlanmıştır. 

Deneyler esnasında PID’ye ait oransal (KP), integral (KI) 

ve türev (KD) sabitlerinin değerlerinin seçimi deneme yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 10’da düzenek P-I-D ile 

denetlenirken (KP=60, KI=60, KD=5) akış set değeri 50 

mL/sn’den 30 mL/sn’ye düşürülmüş daha sonra tekrar 50 

mL/sn’ye çıkartılmıştır ve deneyleyici çıkışı ile ölçülen akış 

değeri birlikte grafiklenmiştir. 

 

Şekil 10. P-I-D çalışma durumunda, bozucu yok iken 

denetleyici çıkışı ve ölçülen akış bilgisi. 

Sistem denetimi P-I ile gerçekleştirilirken (KP=50, KI=60) 

Şekil 10 için bahsedilen senaryo tekrarlanmıştır. Sisteme ait 

denetleyici çıkış işareti ve ölçülen akış değeri Şekil 11’de 

birlikte gösterilmiştir. 
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Şekil 11. P-I çalışma durumunda, bozucu yok iken 

denetleyici çıkışı ve ölçülen akış bilgisi. 

Sistemin bozucu var iken nasıl davrandığını görebilmek için 

sistem P-I-D ile denetlenirken (KP=150, KI=100, KD=10) ve 

sabit 50 mL/sn akış ile çalıştırılırken bozucu vanası 

döndürülmeye başlanmıştır. Beklendiği üzere vananın 

döndürülmesiyle sıvının akış hızı düşmüş ve denetleyici bu 

akışı yeniden sağlamak için çıkışını arttırmıştır. Şekil 12’de 

verilen grafiğin yaklaşık olarak 4.saniyesinde bozucu 

açılmıştır.  

 

Şekil 12. Bozucu var iken P-I-D denetiminde 

denetleyici çıkışı ve ölçülen akış değeri. 

Şekil 10, Şekil 11 ve Şekil 12’de de görüldüğü üzere 

sistemin denetimi bozucu varken ve yokken başarılı bir 

biçimde gerçekleştirilebilmektedir.  

Bu çalışmada, pek çok endüstriyel uygulamada kendine 

sıklıkla yer bulan akış denetiminin Kontrol Mühendisliği 

öğrencileri tarafından kavranması ve uygulanabilmesi için 

yalın bir deney düzeneği tasarlanmıştır. Düzeneğin maliyeti 

etkindir ve tasarımının basit olması nedeniyle gerektiğinde 

yenilemeler kolaylıkla yapılabilir. Öğrenciler bu düzenek 

sayesinde geri beslemenin önemi, bozucunun sisteme etkileri, 

ticari PID ve ticari motor sürücülerinin kullanımı gibi pek çok 

temel kontrol mühendisliği konusu hakkında fikir 

edinmişlerdir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü Kontrol Mühendisliği Dalı lisans 

öğrencilerinin de katkılarıyla [9] Kontrol Sistemleri 

Laboratuvarı dersinde basit bir akış denetimi deney düzeneği 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları tatmin edicidir. 

Uygulamanın, uygulamayı gerçekleştiren öğrencilerin Kontrol 

Mühendisliği için cesaretlendirilmesi ve özendirilmesinde 

etkili olduğu ve kontrol endüstrisinde sıklıkla kullanılan 

ekipmanları öğrenmelerinde faydalı olduğu görülmüştür. 

Teşekkür 
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Özetçe 

Bu çalışmada, temel kontrol eğitimi için önemli bir örnek olan 

sıcaklık denetiminde kullanılmak üzere yalın bir alternatif 

akım sürücüsü gerçeklenmiştir. Sürücünün tasarım ve 

uygulamasının yalın, kolay anlaşılır ve düşük maliyetli 

olmasına özen gösterilmiştir. Uygulama, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans 

eğitiminde verilen Otomatik Kontrol dersinde öğrencilere 

proje ödevi olarak verilmiştir. Dersi alan ve projeye dahil olan 

öğrencilerin sıcaklık denetimi için elzem olan AA (alternatif 

akım) sürücülerinin çalışma mantığını daha iyi kavradığı ve 

uygulamanın, öğrencilerin Kontrol Mühendisliği için 

cesaretlendirilmesi ve özendirilmesinde etkili olduğu 

görülmüştür. 

Abstract 

In this study, a simple alternative current driver was 

implemented for use in temperature control which is an 

important example of fundamental control training. 

Considerable care has been taken to ensure that the design and 

implementation of the driver is straightforward, easy to 

understand and low cost. The application was given as a 

project to students in the Automatic Control lecture given in 

the undergraduate course of Electrical and Electronics 

Engineering Department of Ondokuz Mayıs University. It was 

seen that the students who took the course and participated in 

the project had a better understanding of the principles of the 

AC (alternating current) driver, which are essential for 

temperature control, and that implementation was effective in 

encouraging students for Control Engineering. 

1. Giriş 

Sıcaklık denetim prosesi pek çok endüstride sıklıkla kullanılır 

ve temel kontrol eğitiminin önemli bir parçasıdır. Endüstride 

sıklıkla karşılaşılan bu prosese [1], yeni mezun Kontrol 

Mühendislerinin aşina olması ve sıcaklık prosesinin denetim 

yöntemleri hakkında fikir sahip olması oldukça önemlidir. Bu 

amaçla konu, akademik çalışmalarda ve ticari ürünlerde 

kendine oldukça yer bulmuştur. Farklı denetleyicileri kullanan 

farklı deney düzeneği tasarımları akademik çalışmalarda 

paylaşılmıştır [2-4]. Ticari olarak ise Feedback Instruments 

[5], Festo [6], Quanser [7], Boaleeco [8] firmaları tarafından 

geliştirilen sıcaklık proses deney düzenekleri piyasada 

bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, kapalı bir tank içindeki suyun sıcaklığının 

denetimini sağlayan bir uygulama gerçeklenmiştir. Tank 

içindeki sıvıya ısı enerjisi sağlayan ve 220 volt alternatif 

gerilim ile çalışan bir rezistans bulunmaktadır. Denetimdeki 

temel fikir, sıvının sıcaklığını istenen değerde tutabilmek için 

rezistansa giden alternatif gerilimin etkin değerinin 

değiştirilmesidir. Sıvının sıcaklığı PT-100 termokupl sensörü 

ile ölçülmektedir. Denetim, mikrodenetleyici içinde koşturulan 

PID (Proportional-Integral-Derivative) algoritması veya ticari 

PID ile gerçekleştirilebilmektedir.  
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2.  Tasarım 

2.1. Tasarımın Amacı 

Sıcaklık deney setinde kullanılabilmesi için düşük maliyetli, 

çalışmasının anlaşılması kolay bir AA sürücüsü tasarımı 

gerçekleştirmek çalışmanın ana hedefidir. Uygulama bu 

sayede lisans öğrencileri tarafından gerçeklenebilecek ve 

uygulamaya ait esaslar öğrencilere aktarılabilecektir. Ayrıca 

bu sürece dahil olan öğrencilerin, daha ileri düzey proses 

uygulamalarını kavramaları kolaylaşacaktır.  

2.2. Genel Sistem Tasarımı 

Kapalı kap içerisindeki sıvının sıcaklığını denetlemek için, 

sıvı içerisinde bulunan rezistansa uygulanan gerilimin etkin 

değerinin değiştirilmesi basit yaklaşımlardan biridir. Burada 

dikkat edilmesi gereken, tüm süreç elemanlarının birbirleriyle 

entegrasyonu, daha anlaşılır ifade ile aynı dili konuşmaları 

gereğidir. Bunu açıklayabilmek için sisteme ait blok diyagramı 

Şekil 1’de paylaşılmıştır. 

 

Şekil 1. Sıcaklık deney setine ait blok diyagramı. 

Sisteme kullanıcı tarafından girilen referans sıcaklık 

değerinden, algılayıcının ölçtüğü sıcaklık değeri çıkartılarak 

hata bilgisine ulaşılır. Algılayıcı olarak  PT-100 sıcaklık 

algılayıcısı kullanılmıştır. Sıcaklık ile direnç değeri değişen bu 

algılayıcının direnci öğrenilerek sıcaklık değerine ulaşılır. 

Endüstriyel tip PT-100 algılayıcılarında genellikle sıcaklık 

ölçüm aralığını 4-20 mA analog işaret aralığına dönüştüren 

dönüştürücüler bulunur. Bu sayede PT-100 girişleri doğrudan 

ticari PID birimine bağlanabilir. Ancak endüstriyel olmayan 

PT-100 kullanılıyorsa ve denetleyici algoritması 

mikrodenetleyici içerisinde koşturulacaksa PT-100 direnç 

değeri, tasarlanacak bir dönüştürücü ile (köprü devresi ve 

enstrumantasyon yükselteci içeren) gerilime çevrilmelidir.  

Ölçülen ve referans değere göre oluşturulan hata bilgisine 

(sıcaklık farkı) uygun bir denetleyici işareti, ticari PID veya 

mikrodenetleyici tarafından oluşturulur. Daha sonra AA 

sürücüsü, denetim işaretine göre rezistansa uygulanan 

gerilimin etkin değerini değiştirir ve sistem istenen sıcaklık 

değerinde tutulur. 

Çalışmada Ordel firmasına ait SC441 ticari PID ve 

endüstriyel tipte bir PT-100 kullanılmıştır. 

2.3. AA Sürücünün Tasarımı 

AA sürücüsünün tasarımı; güç devresi tasarımı, sıfır geçiş 

devresinin tasarımı ve tetikleme devresinin tasarımı olmak 

üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. 

2.3.1.  Güç Devresi Tasarımı 

Güç devresinin tasarımı için öncelikle ihtiyaç duyulan besleme 

değerlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Tasarlanan bu 

devrede tetikleme işaretleri mikrodenetleyici tarafından 

denetleneceğinden 5 volt değerinde bir beslemeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca sıfır geçiş tespiti için işlemsel yükselteç 

kullanılacağından ve kullanılan işlemsel yükseltecin beslemesi 

simetrik 12 volt olduğundan, ±12 volt gerilim değerine de 

ihtiyaç bulunmaktadır. Gerçekleştirilen güç devresi tasarımı 

Şekil 2’de paylaşılmıştır. 

Şebekeden alınan 220 volt etkin değerli AA işareti 2x15 

voltluk transformatöre uygulanmıştır. Transformatör çıkışı 

köprü tipi doğrultucu ile doğrultulmuştur. 5 volt, +12 volt ve -

12 volt doğru gerilim üretmek üzere doğrultulmuş işaret 

sırasıyla; 7805, 7812 ve 7912 gerilim regülatörü entegrelerine 

uygulanmıştır. Böylece güç devresi çıkışında ihtiyaç duyulan 

gerilim değerleri elde edilmiştir. 
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Şekil 2. AA sürücüsü güç devresi tasarımı 

2.3.2. Sıfır Geçiş Devresi Tasarımı 

Düzenekte kullanılacak AA sürücü devresi, farklı tetikleme 

açılarıyla tetiklenen güç elektroniği elemanları sayesinde 

rezistansa giden gerilimin etkin değerini değiştirir. 

Denetleyicinin gönderdiği bilgiye göre tetikleme açıları 

değişeceğinden, açıların doğru bir biçimde belirlenmesi 

oldukça önemlidir. Bu da sıfır geçiş noktalarının bulunması 

ihtiyacını doğurmaktadır. Örnek bir sinüsoidal gerilim 

işaretinin sıfır geçiş noktası Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Örnek bir işaretin sıfır geçiş noktası gösterimi 

 Bu çalışmada sıfır geçiş tespiti için karşılaştırıcı görevi 

gören bir işlemsel yükselteç kullanılmıştır. Kullanılan devre 

Şekil 4’te paylaşılmıştır. Trafodan eviren girişe uygulanan AA 

işaretinin anlık değeri sıfırdan büyükse; çıkış işlemsel 
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yükseltecin pozitif besleme değerinde (+12V), küçükse; 

negatif besleme değerinde (-12V) olacaktır. Dolayısıyla 

işlemsel yükselteç çıkışında (karşılaştırıcı devresi), trafodan 

uygulanan işaretin frekansıyla eşit frekansta bir kare dalga 

üretilecektir. İşlemsel yükselteç çıkışına bağlanan 5 volt zener 

gerilimine sahip zener diyot ile tepe değerleri ±12 volt olan 

kare dalga, 0 ve +5 volt tepe değerleri aralığına taşınır ve 

negatif bileşeni ortadan kaldırılır. 

 

Şekil 4. AA sürücüde kullanılan sıfır geçiş tespit 

devresi. 

Şekil 5’te transformatör çıkışı, karşılaştırıcı devresi çıkışı ve 

sıfır geçiş tespit devresinin çıkışı verilmiştir. Devrenin önceki 

versiyonlarında sıfır geçiş tespiti transistör yardımıyla 

bulunmaktaydı. Ancak Şekil 5’te de görülebildiği gibi sıfır 

geçişler karşılaştırıcı devresi yardımıyla oldukça hassas 

biçimde tespit edilebilmektedir. Ayrıca sıfır geçiş algılama 

özellikli MOC3041 entegresi kullanılarak da sıfır geçişler 

bulunabilir. Görselde de belirtildiği üzere Şekil 5’te siyah 

işaret trafo çıkışını, kırmızı işaret işlemsel yükselteç çıkışını, 

mavi işaret ise sıfır geçiş tespit devresinin çıkışını temsil 

etmektedir. 

 

 

Şekil 5. Sıfır geçiş tespiti devresinde giriş-çıkış işaretleri 

2.3.3. Tetikleme Devresi Tasarımı 

Çalışmanın en önemli tasarım bölümlerinden biridir. Güç 

elektroniği elemanlarını içeren bu devreye 220 volt şebeke 

gerilimi doğrudan bağlandığından, uygulama sırasında 

çarpılmalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Devrede 

işlemsel yükselteçten alınan kare dalga işareti 

mikrodenetleyicinin kesme ucuna bağlanır. Bu sayede 

yükselen kenar ve düşen kenar bilgisi (sıfır geçiş noktalarını 

temsil eder) mikrodenetleyiciye bildirilmiş olur. 0-180o 

aralığında olan tetikleme açısı bilgisi sistem denetleyicisi 

(mikrodenetleyici ya da ticari PID) tarafından 0-20mA 

aralığında olan bir işaret ile tetikleme devresi denetleyicisine 

uygulanır. Bu akım işareti 250 Ω’luk direnç üzerinden 0-5 

volt aralığına çevrilir ve mikrodenetleyicinin analog girişine 

uygulanır. Örneğin sistem denetleyicisi tarafından 90o’de 

tetikleme isteniyorsa, tetikleme devresi denetleyicisi analog 

girişine 2,5 volt gerilim değeri uygulanır. Eğer PID 

denetleyiciden 20 mA işaret alınırsa tetikleme işareti sıfır 

olacağından çıkışta herhangi bir gerilim görülemez. Şebeke 

gerilimi periyodu 20 ms olduğundan tetikleme, 0-10 ms 

aralığında gerçekleştirilecektir. 

Tetikleme devresi denetleyicisi ile tetikleme elemanı triyak 

arasına bir optoküplör eklenmiştir. Böylece denetleyici katı ve 

yüksek güç katı birbirinden elektriksel olarak yalıtılmıştır. 

Tetikleme devresi tasarımı Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6. Tasarlanan tetikleme devresi. 

Tetikleme devresi denetleyicisi olarak Atmega 328p 

mikrodenetleyicisi içeren Arduino Uno geliştirme kartı 

kullanılmıştır. Arduino çıkış ürettiğinde optöküplör tetiklenir 

ve optoküplörün çıkışı da triyakı tetikler. Triyağın tetiklenmesi 

sonucu rezistans üzerine belirli bir etkin değeri olan sinüsoidal 

gerilim uygulanmış olur. Sinüs işaretinin farklı açılarda 

tetiklenmesiyle oluşan işaretlerden bazı örnekler Şekil 7’de 

paylaşılmıştır.  
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Şekil 7. Farklı tetikleme açıları için alternatif gerilim 

çıkış işareti a)0o, b)45o, c)135o. 

3. Tartışma ve Sonuçlar 

Bu çalışmada, endüstride sıklıkla kullanılan sıcaklık 

denetimini lisans öğrencilerinin gerçekleştirebilmeleri için 

yalın bir alternatif akım sürücü devresi tasarlanmıştır. 

Devrenin verimli bir biçimde çalışıp çalışmadığı anlayabilmek 

için, tetikleme devresi denetleyicisinin analog girişine 0-5 volt 

aralığında gerilimler vererek tetikleme devresinin çıkışı 

kaydedilmiştir. Girişe karşılık çıkış bilgisini içeren veriler 

Tablo 1.’de paylaşılmıştır.  

Tablo 1. Denetleyici giriş bilgisine karşılık sürücü 

çıkış etkin değerleri 

Denetleyici giriş 

bilgisi (0-5V) 

AA Sürücü Çıkışı Etkin 

Değeri 

5 V 

4,5 V 

4 V 

3 V 

2 V 

1 V 

0 V 

0 V 

13 V 

32 V 

92 V 

152 V 

208 V 

221 V 

 

Tetiklemenin gerçekleştirileceği açı Arduino tarafından 0-

10ms arasındaki zaman bilgisine dönüştürülmektedir. Zaman 

bilgisi eşit aralıklara bölünmesine rağmen tetiklenecek işaret 

(sinüsoidal) doğrusal olmadığından girişe karşılık çıkış ilişkisi 

doğrusal çıkmamaktadır. Giriş çıkış ilişkisi basitçe, kod ile 

mikrodenetleyicide oluşturulacak bir look-up table ile 

neredeyse doğrusal hale getirilebilir. 0-5 volt aralığı mümkün 

olan en fazla aralığa bölünür (bu çalışmada 50 eş aralığa 

bölünmüştür) ve bu aralıkla ilişkili olan etkin AA gerilimi 0-

220 volt aralığına haritalanır. Bu etkin gerilimin oluşması için 

triyakın hangi anda tetiklenmesi gerektiği bir tablo haline 

getirilir. Doğruluk, aralık sayısının arttırılması ile daha da 

artacaktır. Bu denemeler sonucu elde edilen giriş çıkış veri 

ilişkisi Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Neredeyse doğrusallaştırılmış giriş bilgisine 

karşılık sürücü çıkış etkin değerleri 

Denetleyici giriş 

bilgisi (0-5V) 

AA Sürücü Çıkışı Etkin 

Değeri 

5 V 

4,5 V 

4 V 

3 V 

2 V 

1 V 

0 V 

0 V 

26 V 

52 V 

89 V 

145 V 

185 V 

219 V 

 

Sürücünün doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol 

ederken ve veri alımı esnasında, rezistansın ısınıp soğuması 

süre alacağından rezistans yerine ampul kullanılmıştır. Hem 

bekleme olmaksızın veri alınabilmiştir hem de sürücü çıkış 

gerilimi etkin değerinin değişimi ampul parlaklığı ile 

kolaylıkla görülebilmiştir. Bu denemeler video ile kayıt altına 

alınmıştır. 5 V, 4 V, 3 V, 1 V ve 0 V denetleyici giriş işaretine 

karşılık sürücü çıkışları Şekil 9-13 arasındaki görsellerde 

sırasıyla paylaşılmıştır. 

 

Şekil 8. 5V giriş işaretine karşılık sürücü çıkış işareti. 

 

Şekil 9. 4V giriş işaretine karşılık sürücü çıkış işareti. 

 

Şekil 10. 3V giriş işaretine karşılık sürücü çıkış işareti. 
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Şekil 11. 1V giriş işaretine karşılık sürücü çıkış işareti. 

 

Şekil 12. 0V giriş işaretine karşılık sürücü çıkış işareti. 

Şekil 9-13 arasında verilen görsellerden de sürücü 

çıkışının doğrusal biçimde değişmediği görülebilmektedir. 

Projeyi uygulayan öğrenciler ticari PID yerine, 

mikrodenetleyici içinde koşturulan PID algoritmasıyla da 

denetimi gerçekleştirebilmektedir. Bu sayede PID 

algoritmasının sayısallaştırılması konusu hakkında da fikir 

sahibi olmaktadırlar.  

Bu çalışmanın amacı, yeni dönem Kontrol Mühendisliği 

mezunlarının endüstride sıklıkla karşılaşılan bu prosese aşina 

olması ve sıcaklık prosesi denetim yöntemleri hakkında fikir 

sahibi olmaları olduğundan, çalışma sonuçları başarılıdır. 

Uygulamayı gerçekleştiren öğrencilerin AA sürücülerinin 

çalışma mantığını daha iyi kavradığı ve uygulamanın, 

öğrencilerin Kontrol Mühendisliği için cesaretlendirilmesi ve 

özendirilmesinde etkili olduğu görülmüştür. 

 Çalışmada tasarlanan sistemin genel yapısı Şekil 14 ve 

15’te verilmiştir. 

 

Şekil 13. Devrenin genel görünümü. 

 

Şekil 14. Tasarlanan sürücünün genel görünümü. 
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PID Denetleyicilerde Yapısal İyileştirmeler ve Otomatik Katsayı Ayarı (OKA) 
Yöntemleri : Fan Kanat Deney Setine Uygulanışı – 1. Bölüm 
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Özetçe 
Bu çalışmada, PID denetleyicilerin sayısal olarak uygulanması, 
performans artırımına yönelik yapısal iyileştirmeleri ve 
Otomatik Katsayı Ayarı (OKA) yöntemleri incelenmiştir. Bu 
yöntemler, kontrol laboratuvarında kullanılmak üzere 
tasarlanan fan-kanat deney setine uygulanmıştır. Standart PID 
ifadesi sayısallaştırılarak mikroişlemciye gömülmüş ve 
denetleyici performansının artırılması için modifiye edilerek 
deney setine uygulanmıştır. Sistemin kontrolü ve izlenmesi için 
Matlab ortamında bir kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Bu 
arayüz programı kullanılarak çeşitli OKA yöntemleri ile 
optimum PID katsayıları bulunmuştur. Fan-Kanat sistemi 
piyasadaki bazı Ticari PID kontrol cihazları ile kontrol edilmiş 
ve performansları karşılaştırılmıştır. Düşük maliyetli olması ve 
basit tasarımı sayesinde, kontrol sistemleri laboratuvar 
derslerinde kullanımını avantajlı hale getirmektedir.  

Abstract 
In this study, digital implementation of PID controllers, 
algorithm modifications for performance enhacement and 
autotuning methods are investigated. This methods have been 
applied to the fan-plate setup that designed for control systems 
laboratuary. Standart PID equition was digitized and embedded 
to microcontroller. The algorithm was modified for increasing 
the controller performance and applied to the setup. A 
Graphical User Interface (GUI) software was designed to 
observing and controlling of the system. Optimum PID 
parameters were determined using various autotuning methods 
with this GUI software. The fan-plate setup also run with 
commercial PID control devices on the market and their 
performances were compared. Beacuse of its simple structure 
and low cost, the setup has an advantage for control systems 
laboratuary. 

1. Giriş 
PID kontrol endüstriyel sistemlerde en çok kullanılan kontrol 
yöntemlerinden biridir [1]. PID kontrol algoritmasının değişik 
versiyonları tüm dünyadaki kontrol uygulamalarının yaklaşık 
%90’ını oluşturur. Kolay uygulanışı, hızı, güvenilirliği nedeni 
ile sıcaklık, basınç, hız ve pozisyon kontrol uygulamaları gibi 
bir çok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. 
 
 

PID denetleyiciler ilk başlarda havalı (pnömatik) ekipmanlar 
kullanılarak gerçekleştirilmekte idi. Pnömatik kontrolörler 
doğal olarak çok yavaştılar. Elektronik cihazların ve işlemsel 
yükselteçlerin gelişmesi ile elektronik kontrolörler pnömatik 
kontrolörlerin yerini almıştır. Son yıllarda mikroişlemci ve 
mikro denetleyicilerin gelişmesi ile PID denetleyiciler dijital 
olarak uygulanmaya başlanmıştır [2]. Günümüzde 
mikroişlemci kullanan dijital demetleyiciler tartışmasız bir 
şekilde endüstriyel kontrol sistemlerinin kalbini 
oluşturmaktadır. Mikroişlemci tabanlı denetleyiciler birçok 
avantaja sahiptir [3]. Analog sistemlere göre çok daha ucuz 
olup ileri seviyede kontrol algoritmalarını çalıştırmaya da 
olanak sağlarlar. Boyutları küçük ve hafiftirler. Kontrol 
parametrelerinin ayarlanması ve değiştirilmesi kolaydır ve 
ayrıca harici gürültü kaynaklarına olan hassasiyetleri düşüktür 
[4]. 
 
Bu çalışmanın birinci bölümünde kontrol sistemleri eğitiminde 
kullanılmak üzere Fan-Kanat deney seti tasarımı yapılmış ve 
standart PID ifadesi sayısallaştırılarak mikroişlemci vasıtası ile 
fan-kanat sistemi kontrol edilmiştir. Set değeri değişimi, ölçüm 
gürültüsü, otomatik ve manuel seçimler arası geçiş (bumpless 
transfer), darbesiz katsayı değişimi ve integratör yığılımından 
kaynaklı denetleyicinin performansını düşüren etkenler PID 
algoritması modifiye edilerek giderilmiş ve denetleyicinin 
performansına olan etkileri aşamalı olarak gösterilmiştir.  
 
Kontrol sistemleri eğitimine yönelik bu ve buna benzer 
sistemlerin anlaşılması, geliştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi 
amacı ile PID ve Bulanık mantık kontrol yöntemi gibi 
yöntemleri kullanan birçok deney düzeneği tasarlanmıştır [5], 
[6], [7], [8]. Ticari olarak Kentridge Instrument firması 
“Fan&Kanat kontrol deney seti PP200”, deney setini 
tasarlamıştır, http://www.kri.com.sg/fan.html. Bunların 
yanında Feedback, FESTO, Quanser, Deneysan gibi firmalar 
bunlara benzer ticari deney setleri tasarlamaktadırlar. 

2. Tasarım 
Fan-Kanat sistemi metal bir kasa üzerine oturtulmuştur. Şeffaf 
pleksi malzemeden kesilen kanat, iki adet rulman ile metal 
ayaklara tutturulmuş ve serbestçe hareket etmesi sağlanmıştır. 
Hava kaçışının engellenmesi için kanat yanlarına yine şeffaf 
pleksi malzemeden hava perdesi konulmuştur. Eyleyici olarak 
dc motor sürücü kartı ve 12 V dc gerilim ile çalışan iki adet fan 
kullanılmıştır. Fanların sürülmesi için L298N H-Köprü devresi 
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içeren bir dc motor sürücü kartı kullanılmıştır. Kanat açısı 
ölçümü kanat miline bağlı potansiyometre ile yapılmıştır. 
Deney düzeneğinde genel kontrol birimi olarak piyasada sıkça 
kullanılan bir mikro denetleyici kartı kullanılmıştır. Deney seti 
genel görünümü Şekil 1’deki gibidir. 
 

 
Şekil 1. Fan Kanat Deney Düzeneği Genel Görünümü 

 
Deney Düzeneği Matlab ortamında tasarlanan kullanıcı ara yüz 
programı ile izlenebilmekte ve kontrol edebilmektedir. Arayüz 
programı ile mikrodenetleyici kartına bağlanılmakta set değeri, 
süreç değişkeni ve kontrol işareti değerleri izlenebilmekte veya 
değiştirilebilmektedir. Arayüz yazılımı ile ayrıca farklı kontrol 
yöntemlerinin uygulanması ve performanslarının 
karşılaştırılması da mümkün olmaktadır. Ayrıca harici bir ticari 
PID kontrol cihazı ile de denetim yapılabilmektedir. Bu sayede 
birçok kontrol yöntemi deney düzeneğine uygulanabilmekte ve 
bu yöntemlerin karşılaştırılması kolaylıkla yapılabilmektedir. 
Deney düzeneğinin genel blok şeması Şekil 2’ deki gibidir. 
 

 
Şekil 2. Fan- Kanat Deney seti Blok Şeması 

2.1. Grafiksel Arayüz Tasarımı 

Gerçek sistemleri ve model sistemleri PID ile kontrol etmek ve 
optimum kontrol parametrelerini otomatik olarak bulmak için 
Matlab Simulink ortamında bir yazılım geliştirilmiştir. 
Sistemin kontrolü ve izlenmesi için Matlab GUI ortamında bir 
kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Tasarlanan araç ile otomatik 
ve manuel modlarda PID Kontrolü yapılabilmekte ve kontrol 
parametreleri istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Otomatik 
katsayı ayarı için Ziegler Nichols, Kappa Tau, IMC (Internal 
mode Control) ve Amigo yöntemleri kullanılabilmekte ve bu 

yöntemlerin performanslarının karşılaştırması 
yapılabilmektedir. Sistemin kontrolü ve izlenmesi için 
tasarlanan arayüz Şekil 3’ de gösterilmektedir. 

 
Şekil 3. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü 

 
Kontrol paneli ile set değeri ve kontrol değeri ayarlanabilmekte, 
sisteme çalıştırma, bekletme ve durdurma komutları 
verilebilmektedir. PID parametreleri gerçek zamanlı 
değiştirilebilmektedir. Gerçek sistem ile çalışma seçimi veya 
transfer fonksiyonu ile benzetim yapma seçimi yapılabilmekte 
ve ilgili parametreler ayarlanabilmektedir. Çalışma durumu 
menüsünden otomatik veya manuel çalışma durumları 
seçilebilmektedir. “Autotuner” menüsü ile istenen yöntemler 
seçilerek otomatik katsayı ayarı yapılabilmektedir. Ayrıca 
sisteme ölçüm gürültüsü ve bozucu etki girişi 
yapılabilmektedir. Performans Karşılaştırma menüsünden 
otomatik katsayı ayarı yöntemlerinin performansları 
karşılaştırılabilmektedir. 

3. Denetleyici Tasarımı 
Fan Kanat Deney seti kapalı çevrim blok şeması Şekil 4’ de 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 4. Fan Kanat Deney seti kapalı çevrim blok şeması 

 
Denetleyici tasarımında kullanılan standart PID ifadesi sürekli 
zamanda aşağıdaki gibidir.  
 
 𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 �𝑒𝑒(𝑡𝑡) + 1

𝑇𝑇𝑖𝑖
∫ 𝑒𝑒(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏 + 𝑇𝑇𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡
0 �  (1) 

 
Burada u, kontrol işareti, e ise hata değeridir. Kontrol işareti 
oransal, integral ve türev terimlerinin toplamından 
oluşmaktadır. PID katsayıları, K, oransal kazanç, Ti, integral 
Zamanı ve Td, türev zamanı olarak tanımlanmıştır. 

Kanat Açısı 
Set Değeri

Kontrol 
Kartı

DC Motor 
Sürücü M

PC-Matlab 
Arayüzü

PWM 
Output

Deney Seti Blok Diyagramı
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Elektriksel Kısım Mekanik Kısım
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Sürecin set değeri değişikliğinden etkilenmemesi için oransal 
terimdeki hata işareti hesaplanırken set değeri b katsayısı ile 
türev terimindeki hata işareti ise c katsayıları ile çarpılır. b ve c 
katsayılarına 0-1 arasında değerler verilerek set değeri 
ağırlıklandırılır. Set değerindeki ani değişimlerde türev terimi 
çok büyük değerler aldığından c katsayısı genelde 0 alınır ve 
türev terimi set değerinden bağımsız hale gelir. Oransal 
terimdeki hata değeri ise aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
𝑒𝑒𝑝𝑝(𝑡𝑡) = �𝑏𝑏𝑦𝑦𝑠𝑠𝑝𝑝(t) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡)�    (2) 
 
Yüksek frekanslı ölçüm gürültüsü türev ifadesinin yüksek 
değerler almasına neden olur. Ölçüm gürültüsünün etkisinin 
azaltılması için türev ifadesinin yüksek frekanslı işaretlere karşı 
filtrelenmesi gerekmektedir. Türev ifadesi aşağıdaki gibi 
uygulanarak ifadenin yüksek frekanslı bileşeni 
sınırlandırılır.[2] 
 
D = −𝑇𝑇𝑑𝑑

𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
− 𝐾𝐾𝑇𝑇𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

    (3) 
 
Burada türev ifadesi zaman sabiti Td/N olan birinci dereceden 
bir alçak geçiren filtreden geçirilmektedir. KN maksimum türev 
kazancıdır ve N değeri tipik olarak 2-20 arasında seçilir. Set 
değeri ağırlıklandırılarak ve türev ifadesi filtrelenerek modifiye 
edilmiş sürekli zamanlı bir PID denetleyicinin kontrol çıkışı 
aşağıdaki gibidir. 
 

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ��𝑏𝑏𝑦𝑦𝑠𝑠𝑝𝑝(t) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡)� + 1
𝑇𝑇𝑖𝑖
∫ 𝑒𝑒(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡
0 − 𝑇𝑇𝑑𝑑

𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
− 𝐾𝐾𝑇𝑇𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
�  (4) 

3.1. PID İfadesinin Sayısallaştırılması 

Denklem (4)’ deki ifade sürekli zamanda kullanılan PID kontrol 
ifadesidir. PID denetleyiciler gibi sürekli-zaman kontrol 
kurallarını bilgisayar ve mikroişlemcilerde uygulamak için 
integral ve türev ifadelerinin sayısal yaklaşımlarının 
hesaplanması gereklidir. Oransal terim ayrık zamanda 
aşağıdaki gibi ifade edilir. 
 
𝑃𝑃(k) = 𝐾𝐾(𝑏𝑏𝑦𝑦𝑠𝑠𝑝𝑝(k) − 𝑦𝑦(k))    (5) 
 
İntegral ve türev terimlerinin ayrık zamanlı dönüşümleri için 
ileri farklar, geri farklar ve tustin yaklaşımları kullanılabilir [9]. 
 
İleri Farklar yaklaşımı, 
 
𝑢𝑢(𝑘𝑘 + 1) ≈ 𝑢𝑢(𝑘𝑘) + 𝑒𝑒(𝑘𝑘)𝑇𝑇𝑠𝑠    (6) 
 
Geri Farklar yaklaşımı, 
 
𝑢𝑢(𝑘𝑘 + 1) ≈ 𝑢𝑢(𝑘𝑘) + 𝑒𝑒(𝑘𝑘 + 1)𝑇𝑇𝑠𝑠   (7) 
 
Tustin yaklaşımı 
 
𝑢𝑢(𝑘𝑘 + 1) ≈ 𝑢𝑢(𝑘𝑘) + 𝑑𝑑(𝑘𝑘+1)+𝑑𝑑(𝑘𝑘)

2
𝑇𝑇𝑠𝑠   (8) 

 
Şeklinde ifade edilir. Burada 𝑇𝑇𝑠𝑠  Örnekleme periyodudur. 
Standart PID ifadesinin geri farklar yöntemi kullanılarak 
sayısallaştırılması ile aşağıdaki sayısal PID ifadesi elde edilir. 
Bu ifade pozisyon algoritması olarak da tanımlanır. [1] 
 

𝑢𝑢(𝑘𝑘) = �𝐾𝐾(𝑏𝑏𝑦𝑦𝑠𝑠𝑝𝑝(𝑘𝑘) − 𝑦𝑦(𝑘𝑘)� + �𝐼𝐼(𝑘𝑘 − 1) + 𝐾𝐾𝑇𝑇𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑒𝑒(𝑘𝑘)� +

� 𝑇𝑇𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑑𝑑+𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠

�𝑑𝑑(𝑘𝑘 − 1) − K𝑁𝑁(𝑦𝑦(𝑘𝑘) − 𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 1)��   (9) 
 
Denklem (9)’ deki pozisyon algoritmasının mikroişlemcide 
oluşturulan yazılım kodu temsili olarak aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
void pid() { 
t = millis();  //zaman sayacı 
td = (t - tson);  //Zaman değişimi 
if (td>=Ts) {  //Örnekleme zamanı bekleniyor 
PV=AnalogRead(A0); //Süreç DeğişkenininOkunması 
SP=AnalogRead(A1);  // Set Değerinin okunması 
Er0 = SP - PV;   //Hata değeri 
P=K*(b*SP-PV);   //Oransal Terim 
I=Iold+(K*Ts/Ti)*Er0; //İntegral Terimi 
D=(Td/(Td+N*Ts))*(D-K*N*(PV-PVold)); //Türev Terimi 
Out=P+I+D;  //Kontrol İşareti 
//Kontrol işareti sınırlandırılması 
if(Out > OutMax) Out = OutMax;  
 else if(Out < OutMin) Out = OutMin; 
PVold=PV; 
Iold=I; 
tson=t;   //Zaman bilgisi yenileniyor 
}} 
 
Burada PID çıkışı her defasında örnekleme periyodu Ts kadar 
beklenerek hesaplanır. Yukarıdaki algoritmada b parametresi 
kullanılarak set değeri ağırlıklandırılması ve N parametresi 
kullanılarak ölçüm gürültüsü için filtreleme yapılmıştır. Bu 
algoritma bu haliyle gerçek sistemlerde kullanılmaya uygun 
olmayabilir. İntegratör yığılımını önlemek, parametre 
değişimlerinde ve otomatik manuel mod değişimlerinde 
darbesiz (bumpless) geçiş sağlamak için algoritmanın modifiye 
edilmesi gereklidir. Ancak bu durumda doğru çalışma ve yeterli 
performans sağlanabilir. 

3.2. Deneysel Çalışma ve PID Algoritmasının Modifiye 
edilmesi 

Kontrol Laboratuvarı kapsamında tasarlanan Fan Kanat Deney 
düzeneği mikroişlemciye gömülen PID algortiması ile 
çalıştırılmıştır. Set değeri ağırlıklandırması ve türev filtresi 
içeren algoritma ile elde edilen basamak cevabı Şekil 5’ deki 
gibidir. 

 
Şekil 5. Fan Kanat Deney Seti basamak Cevabı 

 
Farklı PID parametreleri ile set değeri değişikliği ve sisteme 
bozucu etki verildiği durum Şekil 6’ deki gibidir. 
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Şekil 6. Fan Kanat Deney Seti PID ile kontrolü ve Bozucu 

Etkisi 

3.2.1. Otomatik ve Manuel Modlar Arası Darbesiz Geçiş  

Yukarıda gösterilen temsili mikroşlemci programında otomatik 
ve manuel mod seçimleri ve bunlar arasında darbesiz geçiş 
sağlanamamaktadır. Sistem manuel seçimde iken kontrol çıkışı 
el ile ayarlanır. PID denetleyicinin ürettiği kontrol işareti el ile 
ayarlanan kontrol işaretinden farklı olacaktır. Bu iki kontrol 
işaretinin değeri manuel-otomatik seçim geçişlerinde aynı 
olmalıdır. Bu durum darbesiz geçiş (bumpless transfer) olarak 
adlandırılır [10]. Fan Kanat deney setinde izlenen otomatik 
manuel mod geçişleri Şekil 7’ deki gibidir. 
 

 
Şekil 7. Otomatik Manuel Mod Geçişi 

 
Grafikte görüldüğü gibi sistem manuel moda geçirildiğinde 
kontrol değişkeni ani şekilde değişmektedir. Bunun nedeni 
manuel sistemin kontrol değişkeninin otomatik moddaki 
kontrol değişkeninden farklı oluşudur. Bu nedenle her iki 
modda çalışma durumunda kontrol işaretlerinin aynı olması 
sağlanmalıdır. Otomatik-Manuel çalışma şekli blok diyagramı 
Şekil 8’ daki gibi gösterilebilir. 
 

 
 

Şekil 8. Oto Manuel Mod Geçişi 
 

Otomatik ve Manuel mod geçişlerinin sağlandığı temsili 
mikroişlemci kodu aşağıdaki gibidir. 
 
void pid() { 
t = millis();  //zaman sayacı 
td = (t - tson);  //Zaman değişimi 
if(td>=Ts) {  //Örnekleme zamanı bekleniyor 
PV=AnalogRead(A0); //Süreç DeğişkenininOkunması 
SP=AnalogRead(A1);  // Set Değerinin okunması 
Er0 = SP - PV;  //Hata değeri 
If Auto 

P=K*(b*SP-PV);  //Oransal Terim 
I=Iold+(K*Ts/Ti)*Er0; //İntegral Terimi 
D=(Td/(Td+N*Ts))*(D-K*N*(PV-PVold));//Türev Terimi 
Out=P+I+D;  //Kontrol İşareti 
Else if Manuel 
CVman=Out; 
 If DigitalRead(2) //Manuel çıkış artırılıyor 
 CVMan=CVMan+1; 
End 
 If DigitalRead(3) //Manuel çıkış azaltılıyor 
 CVMan=CVMan-1;   
End 
Out = CVMan; 

End  
//Kontrol işareti sınırlandırılması 
if(Out > outMax) Out = outMax;  
else if(Out < outMin) Out = outMin; 
PVold=PV; 
Iold=I; 
tson=t;   //Zaman bilgisi yenileniyor 
}} 
 
Yapılan değişiklik ile manuel moda geçişte manuel kontrol 
sinyali PID algoritmasının ürettiği kontrol sinyaline 
eşitlenmektedir. Manuel kontrol sinyali dijital girişler 
kullanılarak değiştirilmektedir. Farklı kaynaklar kullanılarak da 
değiştirilebilir fakat geçiş esnasında ani değişimlere neden 
olacak kaynaklara dikkat etmek gerekir. Otomatik manuel mod 
geçiş modifikasyonu yapılan mikroişlemci kodu ile Fan kanat 
deney seti çalıştırılmış ve Şekil 9’ deki grafik elde edilmiştir. 

 
Şekil 9. Otomatik Manuel Mod Geçişi- Darbesiz Geçiş 

 
Şekilden de görüleceği gibi manuel otomatik mod 
geçişlerindeki ani değişimler engellenmiştir. 

3.2.2. Darbesiz Parametre Değişimi 

Sistemin kontrolü sırasında PID parametrelerinde değişiklik 
yapmak kontrol çıkışında doğal olarak ani değişmelere neden 
olabilir. Posizyon algoritmasında integral terimi hata işaretini 
sürekli topladığından dolayı hata değerinin büyük olduğu 
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durumda İntegral parametresinin değişimi kontrol işaretini 
büyük ölçüde değiştirecektir. Hata toplamının sıfır olduğu 
durumda çıkış işaretinde önemli bir değişim gözlenmeyecektir. 
Bu problem hata değerlerinin değil integral terimlerinin 
toplanması ile giderilebilir. Yukarıda oluşturduğumuz 
algoritmada integral terimleri toplandığından darbesiz 
parametre geçişi sağlanmıştır. Fakat set değeri 
ağırlıklandırılması kullanılan durumlarda özel önlemler 
alınması gerekebilir. Bu durumda P ve I terimlerinin toplamının 
parametre değişimi sırasında değişmemesi gereklidir. Bu 
nedenle I terimi aşağıdaki ifade kullanılarak değiştirilmelidir. 
 
𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑠𝑠𝑘𝑘𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑠𝑠𝑘𝑘𝑖𝑖�𝑏𝑏𝑑𝑑𝑠𝑠𝑘𝑘𝑖𝑖𝑦𝑦𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑦𝑦� − 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑦𝑦�             (10) 
 
b parametresinin değiştirildiği durumlarda darbeli ve darbesiz 
geçişler Şekil 10 ve Şekil 11’ da gösterilmektedir. 

Şekil 10. Parametre Değişimi – Darbeli Geçiş 

 
Şekil 11. Parametre Değişimi – Darbesiz Geçiş 

3.2.3. İntegratör Yığılımı 

Bilindiği gibi tüm eyleyiciler belirli limitler arasında çalışır. 
Örneğin bir motor sınırlı bir hıza sahiptir, bir vana tam açık 
veya tam kapalı konumdan daha ileriye gidemez. Bir çok 
sistemde kontrol işareti  eyleyici limitlerine ulaşır. Eyleyici 
kontrol işareti artışına rağmen limit değerde kalmaya devam 
eder. Bu durumda kapalı çevrim açılır ve sistem açık çevrimde 
çalışmaya başlar. İntegral ifadesi bulunan bir denetleyicide 
artan hata sürekli olarak toplanarak çok büyük bir integral 
ifadesine neden olacak ve kontrol işareti çok büyük değerler 
alacaktır. Bu durum integratör yığılımı olarak adlandırılır. 
Pozisyon algoritmasında hata sürekli toplandığından eyleyici 
limite ulaştığında integratör yığılım problemi ortaya çıkacaktır. 
Fan kanat deney seti, set değeri fanın yeterli olmayacağı kanat 
açıklığına ayarlanarak çalıştırılmıştır. Set değeri belirli bir süre 
sonunda düşürülmüş,  kontrol işareti ve kanat açıklığı Şekil 12’ 
deki gibi gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 12. Fan Kanat Deney Seti İntegratör Yığılımı 

 
Şekilde görüldüğü gibi eyleyici maksimum hızda çalışmakta 
fakat set değerine ulaşamamaktadır. Hata sürekli 
toplandığından integral terimi ve dolayısı ile kontrol işareti 
çsürekli artmakta ve çok büyük değerlere ulaşmaktadır. Set 
değeri belirli bir süreden sonra düşürülmesine rağmen kontrol 
işareti çok büyük olduğundan dolayı kanat açıklığı hemen 
düşmemekte ancak 30 saniyelik bir gecikme ile set değerine 
ulaşabilmektedir. 
 
İntegratör yığılımını önlemek için eyleyici giriş ve çıkışının 
farkı alınıp Tt zaman sabiti ile çarpılarak integral ifadesine 
eklenir. Böylece eyleyici doyuma girdiğinde integral ifadesi 
yeniden hesaplanır ve aşırı büyük değerlere ulaşması 
engellenir. Anti-yığılım (Anti-Windup) özelliğine sahip 
denetleyici Şekil 13’ de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 13. Anti-Windup uygulaması 
 
Son durumda set değeri ağırlıklandırılması, Türev filtresi, 
Otomatik Manuel mod geçişleri, Darbesiz Parametre değişimi 
ve Anti-Yığılım özelliğine sahip temsili PID algoritması 
aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
void pid() { 
t = millis();  //zaman sayacı 
td = (t - tson);  //Zaman değişimi 
if(td>=Ts) {  //Örnekleme zamanı bekleniyor 
PV=AnalogRead(A0); //Süreç DeğişkenininOkunması 
SP=AnalogRead(A1);  // Set Değerinin okunması 
Er0 = SP - PV;  //Hata değeri 
If Auto 

P=K*(b*SP-PV);  //Oransal Terimin hesabı 
D=(Td/(Td+N*Ts))*(D-K*N*(PV-PVold));//Türev Terimi 
Out=P+I+D;  //Kontrol İşareti 

Else if Manuel 
CVman=Out; 
 If DigitalRead(2) // Manuel çıkış artırılıyor 
 CVMan=CVMan+1; 
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End 
 If DigitalRead(3) //Manuel çıkış azaltılıyor 
CVMan=CVMan-1;   
End 
Out = CVMan; 

End 
v=Out; 
//Kontrol işareti sınırlandırılması 
if(Out > outMax) Out = outMax;  
else if(Out < outMin) Out = outMin; 
u=Out; 
I=Iold+(K*Ts/Ti)*Er0+(ts/Tt)*(u-v); // İntegral Terimi  
PVold=PV; 
Iold=I 
tson=t;   //Zaman bilgisi yenileniyor 
}} 
 
Anti – yığılım algoritmasının eklenmesi ile ve fan-kanat deney 
setinin integratör yığılımı durumunda çalışması Şekil 14’ deki 
gibi olacaktır. 

 
 

Şekil 14. Fan Kanat Deney Seti İntegratör Yığılımı 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, Kontrol sistemleri laboratuarında kullanılmak 
üzere Fan-Kanat deney seti tasarımı yapılmıştır. Standart PID 
kontrol algoritması sayısallaştırılarak ve modifiye edilerek fan-
kanat sistemine uygulanmıştır. İntegral ve türev ifadelerinin 
ayrık zaman yaklaşımları için geri farklar yöntemi 
kullanılmıştır. Oto manuel mod seçimi, parametre değişimi ve 
eyleyici limitlerinden kaynaklı problemlerin çözümü ve 
mikroişlemci ile uygulanışı anlatılmıştır. Deneysel sonuçlardan 
da görüldüğü gibi, standart PID algoritması ile bazı durumlarda 
denetleyicinin iyi performans göstermediği, hatta sistemin 
çalışmasını önemli derecede etkileyen problemler oluştuğu 
görülmektedir. Bu problemlerin çözümü ve sistemin her 
durumda yüksek performanslı çalışabilmesi için PID 
algortimasında gerekli modifikasyonların yapılması gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. 
 
Mikroişlemci ile tasarlanan PID denetleyici sayesinde bu tip 
sistemlerin denetimi için pahalı ticari PID cihazları yerine, basit 
ve ucuz mikrodenetleyiciler kullanılabilecektir. Anlatılan bu 
yöntemler ile kontrol laboratuarında mikroişlemciler 
kullanılarak farklı kontrol algoritmaları içeren denetleyici 
tasarımları yapılabilecektir. Bu sayede PID kontrol 
yöntemlerinin eğitimi konusunda laboratuar imkanları 
artırılarak eğitim performansında artış sağlanılabilecektir. 
 

Bu çalışmanın 2. bölümünde Matlab ortamında tasarlanan PID 
kontrol arayüz yazılımı OKA yöntemleri fan-kanat deney setine 
uygulanmış ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca piyasadaki bazı ticari 
PID cihazları ile de sistem çalıştırılmış ve performansları 
incelenmiştir.  
 
Sonraki çalışmalarda PID kontrol algoritmasının gömüldüğü 
mikroişlemci, endüstriyel sistemlere uygun fiziksel giriş ve 
çıkış devreleri eklenerek endüstriyel bir PID denetleyici haline 
getirilecektir. Parametrelendirme işlemi için kullanıcı arayüzü 
eklenecektir. Tasarlanacak bu PID cihazının performansı 
piyasada bulunan yerli ve yabancı Ticari PID cihazları ile 
karşılaştırılacaktır.  
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Özetçe 
Bu çalışmanın birinci bölümünde PID denetleyicilerin 
sayısallaştırılması, performans artırımına yönelik yapısal 
iyileştirmeleri ve fan-kanat deney setine ugyulanması konuları 
incelenmişti. Bu bölümde, PID denetleyici katsayılarının çeşitli 
Otomatik Katsayı Ayarı (OKA) yöntemleri ile belirlenmesi 
konusu incelenmiştir. Sistemin kontrolü ve izlenmesi için 
Matlab ortamında kullanıcı arayüzüne sahip PID kontrol ve 
OKA yazılımı tasarlanmıştır. Bu yazılım ile OKA yöntemleri, 
kontrol sistemleri laboratuvarı için tasarlanan fan-kanat deney 
setine uygulanmıştır. Fan-kanat deney seti piyasadaki bazı 
Ticari PID kontrol cihazları ile de kontrol edilmiş ve 
performansları karşılaştırılmıştır.  
 

Abstract 
In the first section of this study, Digitization of PID controllers, 
modifications for performance enhacement and appliying to the 
fan-plate setup were investigated. In this study, Autotuning of 
PID parameters with various autotuning methods was 
investigated. A PID control and autotuning software that has a 
graphical user interface was designed for controlling and 
observing the systems. Autoruning methods were applied to the 
fan-plate setup that designed for control systems laboratuary 
with designed software. The Fan Plate setup also run with 
commercial PID control devices on the market and their 
performances were compared. 

1. Giriş 
PID kontrol endüstriyel sistemlerde en çok kullanılan kontrol 
yöntemlerinden biridir [1]. PID kontrol yöntemi tüm dünyadaki 
kontrol uygulamalarının yaklaşık %90’ını oluşturur. Kolay 
uygulanışı, hızı, güvenilirliği nedeni ile bir çok endüstriyel 
uygulamada öncelikli olarak tercih edilmektedir. 
 
Bu çalışmanın ilk kısmında, kontrol sistemleri eğitiminde 
kullanılmak üzere fan-kanat deney seti tasarımı yapılmış ve 
standart PID ifadesi sayısallaştırılarak mikroişlemci vasıtası ile 
set kontrol edilmiştir. Bu çalışmada Matlab ortmanında 
kullanıcı arayüzüne sahip bir PID kontrol yazılımı tasarlanmış 
ve Fan-kanat sistemi bu yazılım ile çalıştırılmıştır. Tasarlanan 
bu yazılım ile PID katsayıları “Ziegler Nichols 1. Yöntemi” 
(ZN-OL), “Ziegler Nichols 2. Yöntemi” (ZN-CL) , “Kappa 
Tau” (KT) ve “Internal Mode Controller” (IMC) yöntemleri 

kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır. Fan- kanat sistemi 
piyasada bulunan ve OKA özelliği olan bazı ticari PID kontrol 
cihazları ile de çalıştırılmış ve performansları karşılaştırılmıştır. 
 
Kontrol sistemleri eğitimine yönelik bu ve buna benzer 
sistemlerin anlaşılması, geliştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi 
amacı ile PID kontrol yazılımları ve deney düzenekleri 
tasarlanmıştır, [2], [3], [4], [5]. 

2. Tasarım 
Tasarlanan ve üzerinde çalışma yapılan deney düzeneğinin 
genel görünüşü Şekil 1’ de görülmektedir. Deney düzeneği ile 
ilgili detaylı anlatım bu çalışmanın birinci bölümünde 
anlatılmıştır. 
 

 
Şekil 1. Fan Kanat Deney Düzeneği Genel Görünümü 

 
Deney Düzeneği Matlab ortamında tasarlanan PID kontrol 
yazılımı izlenebilmekte ve kontrol edebilmektedir. Yazılım ile 
farklı kontrol yöntemlerinin uygulanması ve performanlarının 
karşılaştırılması da mümkün olmaktadır. Ayrıca harici bir ticari 
PID kontrol cihazı ile de denetim yapılabilmektedir. Bu sayede 
birçok kontrol yöntemi deney düzeneğine uygulanabilmekte ve 
bu yöntemlerin karşılaştırılması kolaylıkla yapılabilmektedir. 
Deney düzeneğinin genel blok şeması Şekil 2’ deki gibidir. 
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Şekil 2. Fan- Kanat Deney seti Blok Şeması 

2.1. PID Kontrol ve OKA yazılımı 

Gerçek sistemleri ve model sistemleri PID ile kontrol etmek ve 
optimum kontrol parametrelerini otomatik olarak bulmak için 
Matlab Simulink ortamında bir yazılım geliştirilmiştir. 
Sistemin kontrolü ve izlenmesi için Matlab GUI ortamında bir 
kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Tasarlanan araç ile otomatik 
ve manuel modlarda PID Kontrolü yapılabilmekte ve kontrol 
parametreleri istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Otomatik 
katsayı ayarı için Ziegler Nichols, Kappa Tau, IMC (Internal 
mode Control) ve Amigo yöntemleri kullanılabilmekte ve bu 
yöntemlerin performansları karşılaştırılabilmektedir. Sistemin 
kontrolü ve izlenmesi için tasarlanan arayüz Şekil 3’ de 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 3. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü 

 
Kontrol paneli ile Set değeri ve kontrol değeri 
ayarlanabilmekte, sisteme çalıştırma, bekletme ve durdurma 
komutları verilebilmektedir. PID parametreleri gerçek zamanlı 
değiştirilebilmektedir. Gerçek sistem seçimi veya transfer 
fonksiyonu seçimi yapılabilmekte ve ilgili parametreler 
ayarlanabilmektedir. Çalışma durumu menüsünden otomatik 
veya manuel çalışma durumları seçilebilmektedir. “Autotuner” 
menüsü ile istenen yöntemler seçilerek otomatik katsayı ayarı 
yapılabilmektedir. Ayrıca sisteme ölçüm gürültüsü ve bozucu 
etki girişi yapılabilmektedir. Performans karşılaştırma 
menüsünden otomatik katsayı ayarı yöntemlerinin 
performansları karşılaştırılabilmektedir. Yazılımın tasarımı 
Simulink blokları ve S-fonksiyonları kullanılmıştır. Simulink 
genel blokları Şekil 4’ deki gibidir. 

 

 
Şekil 4. Simulink Genel Blok Görünümü 

 
PID bloğu, PID kontrolünün yapıldığı PIDC ve Otomatik 
katsayı ayarının yapıldığı PID_AT Simulink S-Fonksiyonlarını 
içermektedir ve Şekil 5’de görülmektedir. Bloğun girişileri Set 
Değeri (SP) ve Proses Değeri (PV) olup, çıkışında Kontrol 
Değişkeni (CV) üretilmektedir. 

 
Şekil 5. PID Blok yapısı 

 
‘Plant’ bloğu sistem modelinin ve gerçek sistemin çalıştırıldığı 
bloktur ve Şekil 6’ de gösterilmiştir. Kullanıcı arayüzü 
kullanılarak, herhangi bir sistemin modeli yada gerçek fiziksel 
sistem seçimi yapılabilir. Matematiksel model kullanılacak ise 
transfer fonksiyonu “Transfer Fcn” bloğuna yazılır. Gerçek 
sistem ile çalışılabilmesi için “Real_Plant” isimli bir S-
Fonksiyonu yazılmıştır. 

 
Şekil 6. Sistem modelinin ve gerçek modelin çalıştırıldığı 

“Plant” bloğu 

3. Otomatik Katsayı Ayarı (OKA) 
Otomatik katsayı ayarı, kullanıcı isteği ile denetleyici 
katsayılarının otomatik olarak ayarlanması işidir. Endüstriyel 
sistemlerde kontrol edilen sistemin modeli çoğunlukla 
bilinmediğinden dolayı PID katsayılarının ayarlanması ve 
optimum değerlerinin bulunması çok zordur. Ayrıca 
endüstriyel bir tesiste yüzlerce PID kontrol uygulaması 
yapılıyor olabilir. Bu durumda da her bir sistemin modelini 
çıkarmak mümkün değildir. Bu nedenle en uygun PID 
katsayılarını bulmak için OKA yöntemleri kullanılmaktadır [6]. 
OKA işlemi, prosesin tanımlanması ve kontrolör katsayılarının 
hesaplanması aşamalarından oluşur. 

3.1. Prosesin Tanımlanması 

3.1.1. Alan Metodu 

Alan metodunda birim basamak cevabı kullanılarak proses 
tanımlaması yapılır. 1. Dereceden ölü zamanlı aşağıdaki gibi bir 
model ele alalım. 

Kanat Açısı 
Set Değeri

Kontrol 
Kartı

DC Motor 
Sürücü M

PC-Matlab 
Arayüzü

PWM 
Output

Deney Seti Blok Diyagramı

0-12 V 
DC

Ticari PID 
Kontrol 
Cihazı

Kanat Açısı 
Ölçümü

FAN 
MOTORU

Kanat

1

SetPoint

SP - PV - CV

PLANT

Plant

SP

PV

CV

PIDBlock

Butterworth
Filter

Butterworth

Analog Filter

1

CVPID_AT

PID_AT

PIDC

PIDC

m2

PV

1

SP

1

PV

Transport

Delay

0.1s+1

s  +4s  +6s  +4s+14 3 2

Transfer Fcn

1

CV

0

SP
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𝐺𝐺(𝑠𝑠) = 𝐾𝐾𝑝𝑝

𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑠𝑠

1+𝑠𝑠𝑠𝑠
     (1) 

 
Model parametrelerinin belirlenmesi için önce Şekil 7’ de 
gösterilen basamak cevabındaki A1 ve A2 alanları hesaplanır.  

 
Şekil 7. Alan Metodu 

 
Model Parametreleri aşağıdaki gibi hesaplanır. 
 
𝐿𝐿 + 𝑇𝑇 = 𝐴𝐴2

𝐾𝐾𝑝𝑝
     (2) 

𝑇𝑇 = 𝐴𝐴1
𝐾𝐾𝑝𝑝
𝑒𝑒      (3) 

3.1.2. Ziegler-Nichols Frekans Cevabı ve Röle Metodu 

Sistem oransal bir kontrolör ile kendi kendine osilasyona 
sokularak nihai noktada (ultimate point) proses modeli tahmin 
edilebilir. Sönümsüz osilasyonun sağlanması için Nyquist 
eğrisinin reel eksenin kararlılık sınırı olan -1 noktasından (-1,j0) 
geçmesi gerekir. 
 

 
Şekil 8. Geribeslemeli Sistem 

 
Şekil 8’ deki geribeslemeli sisteme sinüsoidal bir giriş vererek 
bu durumu açıklayalım. 
𝑢𝑢𝐵𝐵 = −|𝐾𝐾(𝑖𝑖𝑤𝑤0)𝐺𝐺(𝑖𝑖𝑤𝑤0)|sin �𝑤𝑤0𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐾𝐾(𝑖𝑖𝑤𝑤0) +
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺(𝑖𝑖𝑤𝑤0)�     (4) 
Osilasyonu sürdürmek için uA(t) ve uB(t) eşit olmalıdır, 
 
𝐾𝐾(𝑖𝑖𝑤𝑤0)𝐺𝐺(𝑖𝑖𝑤𝑤0) = −1 ⇒ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐾𝐾(𝑖𝑖𝑤𝑤0) + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺(𝑖𝑖𝑤𝑤0) = 𝜋𝜋 (5) 
 
K, Ku kazancına sahip oransal bir kontrolör ise, 
 
𝐾𝐾𝑢𝑢𝐺𝐺(𝑖𝑖𝑤𝑤𝑢𝑢) = −1     (6) 
 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺(𝑖𝑖𝑤𝑤𝑢𝑢) = 𝜋𝜋     (7) 
 
Burada Proses çıkışından Ku Nihai Kazanç (Ultimate Gain) ve 
wu=2π/Tu Nihai frekans elde edilir. Bu prosesin nihai frekans 
yakınındaki frekanslardaki modelini vermektedir. 
 
𝐺𝐺(𝑖𝑖𝑤𝑤𝑢𝑢) = − 1

𝐾𝐾𝑢𝑢
     (8) 

 

Ziegler-Nichols frekans cevabı yönteminde oransal kontrolörün 
kazancı kararlılık sınırına ulaşıncaya kadar artırılmaktadır. Bu 
yöntem otomatik olarak iyi uygulanabilecek bir yaklaşım 
değildir. Aynı zamanda osilasyon genliğini kontrol altında 
tutmak zordur. Nihai kazancı (Ku) belirlemek için kazancı 
artırmak yerine bir röle kullanılabilir [7]. Röle ile proses 
girişine bir kare dalga uygulanır. Sistem çıkışında bu kare dalga 
ile ters fazda bir osilasyon oluşur. Bu osilasyonun frekansı nihai 
frekanstadır(wu). Geribeslemeli bir sistemde röle, giriş genliği 
a’ ya bağlı olan N(a) kazancı olarak tanımlanabilir. Eğer röle 
çıkış genliği d ise, röle çıkışının fourier serisi açılımı 4d/π 
genlikli ilk harmoniği verecektir. Bu durumda röle için 
tanımlama fonksiyonu; 
 
𝑁𝑁(𝑎𝑎) = 4𝑑𝑑

𝜋𝜋𝜋𝜋
     (9) 

 
Olur. Nihai noktadaki proses modeli aşağıdaki ifade ile tahmin 
edilebilir. 
 
𝐺𝐺(𝑖𝑖𝑤𝑤𝑢𝑢) = − 1

𝑁𝑁(𝜋𝜋) = −𝜋𝜋𝜋𝜋
4𝑑𝑑

= − 1
𝐾𝐾𝑢𝑢

                 
(10) 
 
Bu ifade ile nihai kazanç için aşağıdaki gibi bir yaklaşım 
yapılır.  
 
𝐾𝐾𝑢𝑢 = 4𝑑𝑑

𝜋𝜋𝜋𝜋
                   (11) 

3.2. Katsayı Hesabı 

3.2.1. Ziegler & Nichols 1. Yöntemi 

Ziegler Nichols 1. yönteminde birim basamak cevabı 
kullanılarak elde edilen model parametreleri kullanılarak Tablo 
1 yardımı ile PID katsayıları hesaplanır [8]. 

Tablo 1. Ziegler Nichols 1. yöntemi 

 K Ti Td 
P T/KpL 0 0 
PI 0.9T/KpL 3L 0 

PID 1.2T/KpL 2L 0.5L 

3.2.2. Ziegler & Nichols 2. Yöntemi 

Ziegler Nichols 2. Yönteminde PID katsayıları aşağıdaki tablo 
ile hesaplanır [8]. Burada Tu Osilasyon periyodu, Ku Nihai 
kazançtır. 

Tablo 2. Ziegler Nichols 2. yöntemi 

  K Ti Td 
P 0.5Ku 0 0 
PI 0.4 Ku 0.8Tu 0 
PID 0.6 Ku 0.5Tu 0.125Tu 

 

3.2.3. Internal Mode Control (IMC) Yöntemi 

IMC yöntemi PID kontrol sistemlerine uygulanabilen bir 
tasarım metodusur [9]. IMC yöntemi Şekil 9’daki blok şema ile 
anlatılabilir.  
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Gf Gm’ Gp

Gm

Ysp u

d

y

Yn(s)

e

Şekil 9. IMC yöntemi blok şeması 
 

Prosese etki eden tüm bozucular sistem çıkışında d eşdeğer 
bozucusu ile tanımlanmıştır. Gm prosesin bir modelini, GM’  
ise bu modelin yaklaşık olarak tersini ifade etmektedir. Gf ise 
alçak geçiren bir filtredir. Yöntemin isminden de 
anlaşılabileceği gibi kontrolör prosesin bir modelini içinde 
barındırmaktadır. Bu model prosese paralel olarak 
bağlanmıştır.  
 
Burada eğer Gm=Gp ise hata(e) tüm kontrol işaretleri için d ye 
eşit olacaktır. Gf =1 ve Gm’ Gm’nin tam olarak tersi ise d 
bozucusu tam olarak yok edilmiş olacaktır. Gf filtresi model 
hatalarına karşı daha az hassas olarak seçilir. Çoğunlukla, 
 
𝐺𝐺𝑓𝑓(𝑠𝑠) = 1

(1+𝑠𝑠𝑠𝑠)
                  (12) 

 
Olarak seçilir. Burada 𝜆𝜆  tasarım parametresidir. IMC ile 
kontrolör transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir. 
 
𝐺𝐺𝑐𝑐 = 𝐺𝐺𝑓𝑓𝐺𝐺𝑚𝑚′

1−𝐺𝐺𝑓𝑓𝐺𝐺𝑚𝑚′𝐺𝐺𝑚𝑚
                  (13) 

 
Özel varsayımlar ile IM prensibi ile PI veya PID kontrolörler 
elde edilebilir. Örnek olarak aşağıdaki gibi bir proses 
varsayalım. 
 
𝐺𝐺𝑝𝑝(𝑠𝑠) = 𝐾𝐾𝑝𝑝

(1+𝑠𝑠𝑠𝑠)
𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑠𝑠                 (14) 

 
Yaklaşık ters model aşağıdaki gibi verilebilir. 
 
𝐺𝐺𝑚𝑚′(𝑠𝑠) = 1+𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐾𝐾𝑝𝑝
                  (15) 

 
Gf  aşağıdaki gibi seçilebilir. 
 
𝐺𝐺𝑓𝑓(𝑠𝑠) = 1

(1+𝑠𝑠𝑠𝑠)
                  (16) 

 
Zaman gecikmesinin yaklaşık olarak 
 
𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑠𝑠 ≈ 1−𝑠𝑠𝑠𝑠/2

1+𝑠𝑠𝑠𝑠/2
                  (17) 

 
İfade edeilirse PID parametreleri aşağıdaki gibi bulunur. 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑇𝑇 + 𝑠𝑠2

2(𝑠𝑠+𝑠𝑠)
                  (18) 

𝐾𝐾 = 𝑠𝑠𝑖𝑖
𝐾𝐾𝑝𝑝(𝑠𝑠+𝑠𝑠)

                  (19) 

𝑇𝑇𝑑𝑑 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁
2(𝑠𝑠+𝑠𝑠)

                  (20) 

𝑁𝑁 = 𝑠𝑠(𝑠𝑠+𝑠𝑠)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖

                  (21) 
IMC ile Parametre ayarı için, kararlılık ve performansı 
optimum dengede tutacak 𝜆𝜆 değeri seçilmelidir. 

3.2.4. Kappa Tau (KT) Yöntemi 

Kappa Tau Metodu Astrom ve Hagglund tarafından 
sunulmuştur [7]. Bu yöntemde maksimum hassasiyet (Ms) 
parametresi sınırlaması ile integral kazancını (Ki) maksimum 
yapacak şekilde kontrolör parametreleri hesaplanır. Ms 
parametresi iki değer almaktadır. Konservatif çalışma için 1.4 
ve daha agresif çalışma için 2 değeri önerilmektedir. Katsayı 
ayarı için kullanılan parametreler (L, kappa (κ), tau(τ)) 
aşağıdaki gibidir[9]. 
 
𝐿𝐿,              κ = 𝐾𝐾𝑠𝑠

𝑠𝑠
         𝑣𝑣𝑒𝑒     𝜏𝜏 = 𝑠𝑠

𝑠𝑠+𝑠𝑠
                (22) 

 
PID Parametreleri aşağıdaki denklemler yardımı ile hesaplanır 
[9]. 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝐴𝐴0

κ
𝑒𝑒(𝐴𝐴1𝜏𝜏+𝐴𝐴2𝜏𝜏2)                  (23) 

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐵𝐵0𝑒𝑒(𝐵𝐵1𝜏𝜏+𝐵𝐵2𝜏𝜏2)                 (24) 
𝑇𝑇𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝐶𝐶0𝑒𝑒(𝐶𝐶1𝜏𝜏+𝐶𝐶2𝜏𝜏2)                 (25) 
𝑏𝑏 = 𝐷𝐷0𝑒𝑒(𝐷𝐷1𝜏𝜏+𝐷𝐷2𝜏𝜏2)                  (26) 
 
Ai, Bi, Ci, Di katsayıları Ms =1.4 ve Ms =2 için ampirik olarak 
bulunmuş sabit katsayılardır. 

4. Deneysel Sonuçlar 

4.1. PID Kontrol Arayüz Yazılımı ile Çalışma 

PID kontrol ve otomatik katsayı ayarı yazılımı ile Fan kanat 
Deney düzeneği çalıştırılmış ve otomatik katsayı ayarı 
yöntemleri ile PID parametreleri bulunmuştur. Fan kanat deney 
seti OKA işlemleri Şekil 10’ de gösterilmektedir. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Şekil 10. Fan Kanat Deney Düzeneği OKA işlemleri (a) ZN-
CL (b) ZN-OL (c) IMC (d) KT 

 
OKA işlemleri sonucu bulunan optimum PID parametreleri 
Tablo 3’ deki gibidir. 

Tablo 3. Fan Kanat Sistemi PID Parametreleri 

Yöntem / Parametre K Ti Td 
ZN-CL 1,56 0.7 0.17 
ZN-OL 3,71 0.86 0.21 

IMC 2.56 1,93 0.03 
KT 2,37 0,94 0.23 

 
Optimum PID parametreleri ile Fan Kanat deney düzeneği 
çalıştırılmış ve basamak cevapları Şekil 11’ deki gibi 
oluşmuştur. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 11. Fan Kanat Deney Düzeneği Basamak Cevabı (a) ZN-
CL (b) ZN-OL (c) IMC (d) KT 

4.2. Ticari PID Cihazları ile Çalışma 

Piyasada bulunan ve endüstriyel tesislerde kullanılan bazı ticari 
PID kontrol cihazları, tasarladığımız Fan Kanat deney düzeneği 
üzerinde test edilerek performansları karşılaştırılmıştır. Farklı 
firmalara ait iki adet ticari PID cihazı kullanılmıştır. 1 nolu 
Ticari PID Cihazı ile yapılan OKA işlemi Şekil 12’ da 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 12. Ticari PID Cihazı-1 OKA işlemi 
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1 nolu Ticari PID cihazı ile yapılan OKA işlemlerinin çoğu kez 
tamamlanamadığı görülmüştür. Şekil 12’ de görüldüğü gibi 
cihaz önce maksimum ve minimum kontrol çıkışları vererek 
OKA işlemini başlatmaktadır. İki maksimum değerden sonra 
kontrol çıkışını %40 seviyelerine getirmekte ve bu konumda 
uzun süre sabitlemektedir. Bu aşamada OKA işlemi manuel 
olarak durdurulmaktadır. Rastlantısal olarak tamamlanan OKA 
işlemlerinde ise bulunan parametreler optimum parametreler 
olmayıp sistem çıkışında osilasyona sebep olmaktadırlar. 
 
2 numaralı ticari PID cihazı ile yapılan OKA işlemi Şekil 13’ 
de, otomatik olarak bulunan parametreler ile elde edilen 
basamak cevabı ise Şekil 14’ de gösterilmektedir. 2 numaralı 
cihaz OKA işlemini tamamlamakta, fakat bulunan parametreler 
sistem çıkışında sönümlü bir osilasyon oluşturmaktadır. 
 

 
Şekil 13. Ticari PID Cihazı-2 OKA işlemi 

 

 
Şekil 14. Ticari PID Cihazı-2 Basamak Cevabı 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, Matlab ve simulink ortamlarında tasarlanan PID 
kontrol ve OKA yazılımı anlatılmıştır. Kontrol laboratuvarında 
eğitim ve araştırma amaçlı tasarlanan fan-kanat deney seti bu 
yazılım ile çalıştırılmış, PID katsayıları tasarlanan yazılım ile 
otomatik olarak bulunmuş ve OKA yöntemlerinin 
performansları karşılaştırılmıştır. Tasarlanan PID kontrol ve 
OKA yazılımı hem gerçek sistemlere uygulanabilmesi, hem de 
simülatör olarak kullanılabilmesi açısından kontrol sistemleri 
eğitiminde etkin olarak kullanılabilecektir. Ayrıca farklı tip 
denetim yöntemlerinin kullanılabilme potansiyeli oluşu ve 
performans karşılaştırmalarının yapılabilmesi de yazılımı 
kullanışlı hale getirmektedir. 
 
Çalışma kapsamında fan-kanat deney seti piyasada bulunan 
bazı ticari PID cihazları ile de çalıştırılmıştır. PID cihazlarından 
birinin OKA işlemini tamamlayamadığı görülmüştür. Diğer 

cihaz ile yapılan OKA işlemi tamamlanmış fakat otomatik 
olarak bulunan katsayılar ile denetleyici performansının düşük 
olduğu görülmüştür. 
 
Bu çalışma kontrol sistemleri laboratuvarı kurulumu projesi 
kapsamında yapılmıştır. PID kontrol algoritmasının 
sayısallaştırılarak mikroişlemciye gömülmesi, denetleyici 
performansının artırılması için algoritmanın modifikasyonu, 
PID kontrol ve OKA yazılımı ve fan-kanat deney seti 
tasarımları tamamlanmıştır. Sonraki çalışmalarda PID kontrol 
algoritmasının gömüldüğü mikroişlemci, endüstriyel sistemlere 
uygun fiziksel giriş ve çıkış devreleri eklenerek endüstriyel bir 
PID denetleyici haline getirilecektir. OKA özelliğinin yanında 
kazanç çizelgeleme (gain scheduling) özelliği de eklenecek ve 
proses değerinin değişik seviyelerinde farklı PID katsayılar ile 
çalışılması sağlanacaktır. Geliştirilen yazılım ve PID 
denetleyici ile kontrol laboratuvarı kurulumu için tasarlanan 
tüm deney setlerinin çalıştırılması sağlanacaktır. 
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Özetçe 

Seviye denetimi, günümüz endüstriyel sistemlerinde sıklıkla 

karşılaşılan bir süreçtir (proses) ve bu süreci denetleyecek 

çeşitli yöntemler halihazırda kullanılmaktadır. Kontrol 

Mühendislerinin iş hayatlarında sıklıkla karşılaşabilecekleri bu 

temel kontrol sistemi sürecinin, gelecek Kontrol 

Mühendislerine lisans eğitimi düzeyinde verilmesinin önemi 

açıktır. Bu doküman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Dalı lisans 

öğrencilerinin Kontrol Sistemleri Laboratuvarı dersinde 

uygulama yoluyla kendilerinin de katkı sağladığı bir deney 

düzeneğinin gerçekleştirilmesini anlatır. Düzenekte tek tanklı 

bir sistemin sıvı seviyesi PID (Proportional-Integral-

Derivative) veya PLC (Programmable Logic Controller) ile 

denetlenebilmektedir. Bu çalışmada denetim ticari bir PID ile 

gerçekleştirilmiştir. Düzeneğin tasarımı, gerçeklenmesi ve 

sonrasında gerçekleştirilen deney eğitimi süreçlerine katılan 

öğrencilerin Kontrol Mühendisliğine olan ilgilerinin arttığı ve 

endüstriyel kontrol sistemleri hakkında temel bilgileri daha 

kolay edindikleri görülmüştür. 

Abstract 

Level control is a process that is frequently encountered in 

modern industrial systems and various methods to control this 

process are currently being used. It is crucial that this 

fundamental control system, which control engineers often 

encounter in business life, is given at the level of 

undergraduate education for future Control Engineers. This 

document describes the implementation of an experimental 

system in which the students of Control and Automation 

Department in Electrical and Electronics Engineering of 

Ondokuz Mayıs University contributed to the Control Systems 

Laboratory course. Liquid level can be controlled by PID 

(Proportional-Integral-Derivative) or PLC (Programmable 

Logic Controller) in the single tank system. In this study, the 

control was carried out with a commercial PID. It has been 

seen that students involved in the design, implementation and 

subsequent experimental training processes of the setup have 

increased their interests in Control Engineering and have 

gained basic knowledge of industrial control systems more 

easily. 

1.  Giriş 

Sıvı seviye denetimi günlük hayatta ve endüstriyel sistemlerde 

uygulanmaktadır. Günümüzde sıvı seviye denetimi için farklı 

çözüm yöntemleri üretilmiştir. Örneğin bir klozet su tankında 

seviye denetimi mekanik olarak şamandıralar vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Sıvıya göre yoğunluğu daha düşün olan 

şamandıra, sıvı seviyesine bağlı olarak sıvı yüzeyinde hareket 

eder. Eski sistemlerde seviye şamandıraları kablo, makara ve 

dişliler ile birlikte çalışırken günümüzde manyetik yöntemler 

kullanan şamandıralar da sıklıkla kullanılmaktadır [1]. Belirli 

bir seviye veya aralık algılayarak sıvı seviye denetimi 

gerçekleştiren sistemlerin denetimi kolaydır ve şamandıralı 

seviye şalterleri, ultrasonik şalterler, kapasitif problar gibi 

algılayıcılar ile algılama sağlanır [2]. Mekanik seviye şalteri 

(a) ve iletken problara (b) ait bir görsel Şekil 1’de 

paylaşılmıştır. 

Seviyenin noktasal olarak bilinmesi istenen ve hassas 

ölçüm gerektiren uygulamalarda ultrasonik sensörler, oransal 

manyetik sıvı seviye sensörleri, radarlar kullanılabilmektedir. 

Bu tip uygulamalarda ya da daha karmaşık süreçlerde PID 

veya bulanık mantık gibi denetim yöntemleri tercih edilebilir. 

Literatürde, bu süreçlerin anlaşılması ve eğitiminin 

verilebilmesi için tasarlamış pek çok deney düzeneği 

bulunmaktadır [3-4]. Ayrıca ticari deney setleri üreten 

Feedback Instruments [5], Kent Ridge Instruments [6], 

Çokesen Elektronik [7], Ulus Otomasyon [8] firmaları 

tarafından tasarlanarak pazarlanan ürünler mevcuttur. Şekil 

2’de Kent Ridge Instruments firmasına ait deney düzeneği 

verilmiştir.  
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Şekil 1. Belirli bir seviye veya aralık algılayan 

algılayıcılara örnekler a) Mekanik seviye şamandırası 

b) İletken problar. 

 

Şekil 2. Ticari çift tank sıvı seviye denetim deney 

düzeneği örneği [6]. 

Çalışmada kullanılan düzenek tek tanklıdır ve istenildiğinde 

bozucu etki uygulanabilmektedir. Seviye bilgisi Kayse 

firmasına [9] ait endüstriyel tip bir manyetik sıvı seviye 

sensörü ile algılanmaktadır ve denetim, Elimko firmasına [10] 

ait E-200 ticari PID ile gerçekleştirilmektedir. Dökümanın 

devamındaki başlıklarda düzeneğin tasarımı, gerçekleştirilmesi 

ve gerçekleştirilen deney sonuçları hakkında bilgiler 

paylaşılacaktır.  

2. Tasarım 

2.1. Düzenek Tasarımı 

Bu çalışmada tasarlanan düzenek, öğrencilerin de aktif 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla karmaşık olmayan 

ve maliyeti etkin olan bir tasarım gerçekleştirmeye özen 

gösterilmiştir. Seviyesi denetlenecek tank plexiglass malzeme 

ile gerçeklenmiştir. Düzeneğe ayrıca seviyesi denetlenecek 

tankı besleyen bir tank daha eklenmiştir. Bu iki tank su 

hortumu vasıtasıyla birbiriyle bağlanmıştır. Bu hortuma 

eklenen bir vana ile bozucu etki benzetimi yapılabilmektedir. 

Sıvı depo tankına yerleştirilen bir istine pompa, hortum 

vasıtasıyla suyu seviyesi denetlenecek tanka aktarmaktadır. 

Manyetik sıvı seviye sensörünün yerleşimi için, seviyesi 

denetlenen tankın üzerine bir yuva açılmıştır. Şekil 3’te 

tasarlanan deney düzeneğine ait görsel sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Düzenek tasarımını açıklayan bir görsel. 

2.2.  Elektriksel Tasarım 

Düzenekteki temel amaç, sıvı seviyesinin kullanıcı tarafından 

girilen değerde sabit tutulmasıdır. Manyetik seviye sensörü ile 

seviye bilgisi alınacak ve ticari PID’ ya aktarılacaktır. Ticari 

PID, referans değer ile o anki seviye değeri arasındaki farka 

(hata bilgisi) göre bir denetleyici işareti gönderecektir. 

Denetleme işaretine bağlı olarak, doğru akım (DA) motor 

sürücüsü tarafından PWM (pulse width modulation-darbe 

genişlik modülasyonu) işareti üretilecektir ve bu işaret ile 

pompa motorunun çalışma hızı (dolayısıyla basılan sıvının 

debisi) denetlenecektir.  

Farklı parçaları oluşturan sistem elemanlarının 

birbirleriyle doğru biçimde iletişim kurması dikkat edilmesi 

gereken bir husustur. Örneğin kullanılan manyetik seviye 

sensörü seviye bilgisini 4-20mA arasında yaklaşık doğrusal 

olarak vermektedir. Dolayısıyla ticari PID’ye bağlanan bu 

sensör denetleyiciye tanıtılmalıdır. Düzenekte kullanılan 

Elimko E-200 ticari PID 4-20mA, 0-20mA, 0-5 V gibi farklı 

değerleri okuyabilen bir analog girişe sahip olduğundan sensör 
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doğrudan PID’ye bağlanabilmiştir. Eğer sensör çıkışı bu 

standartlara uygun bir çıkış vermiyorsa öncelikle bu çıkışların 

denetleyiciye uygun hale getirilmesi gerekecektir. Sistemin 

blok şeması Şekil 4’te verilmiştir. 

 

Şekil 4. Sıvı seviye denetleme sisteminin blok şeması. 

DA motoru olan pompa motorunu sürebilmek için bir DA 

motor sürücüsü tasarlanmıştır Düzenekte kullanılan pompa 

motoru 12 volt doğru gerilim ile çalışmaktadır. Doğru akım 

motoru PWM işareti ile sürülmüştür Denetleyici tarafından 

üretilen 0-20 mA denetim işareti motor sürücü tarafından 0-12 

volt ortalama gerilime sahip PWM işaretlerine 

dönüştürülmüştür. PWM ile motor sürerken, motorun hızı, 

uçlarına uygulanan sürekli durum çalışma geriliminin 

anahtarlanmasıyla denetlenmektedir. Belirli periyot ile motora 

uygulanan gerilim darbelerinin (kare dalga) mantık 1 ve 

mantık 0 zaman süreleri değiştirilerek bir periyotluk sürede 

motora uygulanan gücün değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dolayısıyla gerilim üzerinden değil uygulanan güç üzerinden 

motorun hızı denetlenmektedir [11]. 

Çalışmada denetleyici olarak ticari PID kullanıldığından 

denetleyici çıkışı 0-20mA’dir. Ancak denetleyici olarak 

mikrodenetleyici içerisinde koşturulan PID algoritması 

kullanılacaksa, mikrodenetleyici analog çıkış gerilim değeri, 

sürücü vasıtasıyla 0-12 volt ortalama gerilime sahip PWM 

işaretlerine dönüştürülmelidir.  

DA motor sürücü devresi iki adet H köprüsü içeren L298 

entegresi içermektedir. Motor hızı, sürücüye yerleştirilen 

Atmega 328p mikrodenetleyicisi içeren Arduino Uno 

geliştirme kartı ile yönetilmektedir. PID’nin oluşturduğu 0-

20mA denetim işareti 250 Ω’luk direnç üzerinden 0-5 volt 

gerilim bilgisine dönüştürülmüştür. Mikrodenetleyicinin 

analog girişine uygulanan bu işaret ile mikrodenetleyici 

çıkışında ortalama değeri 0-5 volt arasında değişen PWM 

işareti üretilir. L298 entegresi denetim girişine uygulanan 

PWM işareti ile entegre çıkışında ortalama işareti 0-12 volt 

arasında değişen PWM işareti üretilir. Örneğin PID çıkışında 

10mA’lik bir denetim işareti oluşturulursa, sürücü çıkışında 

motora 6 volt ortalama değerli bir kare dalga uygulanır. 

3. Tartışma ve Sonuçlar 

Düzenekte sıvı seviye bilgisi manyetik sıvı seviye sensörü ile 

elde edilmiştir. Daha hassas ölçümler için ultrasonik sensör, 

radar seviye sensörü gibi farklı tip sensörler tercih edilebilir. 

Ayrıca ticari PID yerine mikrodenetleyici içinde koşturulan 

PID algoritması ile de denetim sağlanabilir. Bu sayede 

öğrencilerin PID algoritmasının sayısallaştırılması ve PID 

algoritmasının modifikasyonu gibi bazı konularda bilgi sahibi 

olması sağlanabilir. 

Seviye bilgisinin manyetik sıvı sensörü ile elde edildiği ve 

denetleyici olarak ticari PID kullanılan deney düzeneğine ait 

bir görsel Şekil 5’te verilmiştir. 

Bozucu açıkken ve seviye bilgisi 20 cm iken set değeri 30 

cm girildiğinde denetleyici çıkışındaki denetim işareti ve 

seviye bilgisi Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6’daki veriler elde 

edilirken denetleyici yalnızca oransal (P) biçimde 

çalıştırılmıştır ve oransal  terim katsayısı Kp=10’dur.  

=

 

Şekil 5. Sıvı seviye denetimi deney düzeneğine ait bir görsel. 

 

Şekil 6. Yalnız oransal denetimde bozucu açıkken 

ticari PID çıkış işareti ve seviye bilgisi. 

Şekillerde mavi işaret PID çıkışındaki denetim işaretini (% 

olarak), siyah işaret sıvı seviye bilgisini ve kırmızı işaret de set 

değerini temsil etmektedir. Şekil 6’dan da görüldüğü üzere 

yalnız oransal denetimde kalıcı hal hatası oluşmuştur. Sistem 

P-I denetimle denetlendiğinde elde edilen grafikler ise Şekil 

7’de paylaşılmıştır. Bu veriler, oransal terim katsayısı Kp=10 

ve integral terimi katsayısı KI=10 iken alınmıştır.  

 

Şekil 7. P-I  denetimde bozucu açıkken ticari PID çıkış 

işareti ve seviye bilgisi. 

Şekil 7’de de görüldüğü üzere sisteme eklenen I terimi 

sayesinde Şekil 6’daki kalıcı hal hatası ortadan kaldırılmıştır. 
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Sistemin denetiminde P-I terimlerinin yeterli olduğu 

görülmesine karşın P-I-D denetimi de gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 8’de oransal terim katsayısı Kp=10, integral terimi 

katsayısı KI=10 ve türev elemanı katsayısı KD=5 iken 

gerçekleştirilen denetim çıktısı sunulmuştur. 

 

Şekil 8. P-I-D denetimde bozucu açıkken ticari PID 

çıkış işareti ve seviye bilgisi. 

Şekil 8’de görüldüğü üzere sistem P-I-D olarak da 

başarıyla denetlenebilmektedir. Şekil 8’de diğer şekillere 

nazaran daha rahat görüldüğü üzere, sistemde kullanılan 

sensörün hassasiyetinin yeterli olmaması denetleyicinin 

kusursuz bir denetim sağlamasına engel olmaktadır. Sistemde 

kullanılan manyetik sıvı sensörü ölçümlerinde yaklaşık 

7mm’lik sapma bulunmaktadır ve sensör denetleyiciye 

gönderdiği seviye bilgisini sıvı seviyesi 10mm değiştiğinde 

ancak değiştirebilmektedir. Bu da Şekil 7 ve Şekil 8’de 

görüldüğü gibi sistem çıkışının küçük bir salınım yapmasına 

neden olmaktadır. Maliyeti düşük ve uygulama için yeterli 

olduğundan tercih edilen bu sensör yerine maliyeti çok daha 

yüksek olan ultrasonik sensör veya radar sensörü 

kullanılabilir. 

Bu çalışmada, endüstride sıklıkla kendine yer bulan sıvı 

seviyede denetiminin Kontrol Mühendisliği öğrencileri 

tarafından kavranması ve uygulanabilmesi için yalın bir deney 

düzeneği tasarlanmıştır. Düzeneğin maliyeti etkindir ve 

tasarımının basit olması nedeniyle gerektiğinde yenilemeler 

kolaylıkla yapılabilir. Öğrenciler bu düzenek sayesinde geri 

beslemenin önemi, bozucunun sisteme etkileri, ölçüm 

gürültüleri, ticari PID, endüstriyel sensörler, motor sürücüleri, 

sayısallaştırılmış PID algoritması gibi pek çok temel kontrol 

mühendisliği konusu hakkında fikir edinmişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı, yeni dönem Kontrol Mühendisliği 

mezunlarının endüstride sıklıkla karşılaşılan bu prosese aşina 

olması ve seviye denetim yöntemleri hakkında fikir sahibi 

olmaları olduğundan, çalışma sonuçları tatmin edicidir. 

Uygulamanın, uygulamayı gerçekleştiren öğrencilerin Kontrol 

Mühendisliği için cesaretlendirilmesi ve özendirilmesinde 

etkili olduğu görülmüştür. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, paralel mekanizmaların genel özelikleri, 

kinematik ve çalışma uzayları hakkında yapılan araştırmalar 

göz önünde bulundurularak ileri derece tıbbi senaryolara veya 

futbol, yoga benzeri sporlarla ilgilenen bireylere yönelik 

olarak 3 motorlu 2 serbestlik derecesine sahip bir denge 

platformu prototipi tasarlanmış ve gerçeklemiştir. Bu prototip 

yapı, mevcut denge değerlendirme ve eğitim platform 

sistemlerinin sabit ve geniş alanlara ihtiyaç duymaları, 

taşınabilir özeliklerinin bulunmaması gibi kullanım alanlarını 

kısıtlayan sorunlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. 

Gömülü bilgisayar tabanlı bu taşınabilir aktif denge platformu 

prototipi ile rutin olarak kliniklerde yapılan test ve 

egzersizlerin uzaktan ve izlenebilir şekilde yapılması da 

mümkün olabilecektir. 

Abstract 

In this study, a balance platform prototype with 3 motor 2 

degree of freedom was designed and implemented for 

individuals who are interested in advanced medical scenario or 

football, yoga-like sports, considering the general properties of 

parallel mechanisms. This prototype structure has been 

designed with the current balance assessment and training 

platform systems in practice, which requires fixed and large 

areas, and the lack of portable features. This prototype of 

portable active balance platform with embedded computer can 

also be used to routinely perform tests and exercises in clinics 

remotely and in a online manner.  

 

1. Giriş 

Tıbbi alanda kullanılan denge platformlarının amacı denge 

sorunu yaşayan hastaların doktorlar tarafından verilen hareket 

senaryosunu nasıl ve ne kadar sürede tamamladığını ya da 

denge konumunu ne kadar koruyabildiğini gözlemlemektir.  

Ayrıca sporcular gibi performans arttırmak için kullanılan 

egzersiz sistemleri mevcuttur. Bu ekipmanlar pasif aparatlar 

olup uygulamayı yapan personel için yorucudur ve kişinin 

gelişimi tam objektif olarak izlenemez.  Bu çalışmada 

geliştirilen 2 serbestlik derecesine sahip denge platformu, 

yalnızca katılımcıya verilen senaryoya göre hareket etmesi 

dışında, doktorlar tarafından hazırlanan karmaşık düzlem 

hareketlerine ya da eş zamanlı olarak uzaktan kontrol edilen 

platform hareketlerine karşı verdikleri tepkileri gözlemleme 

olanağı tanımaktadır. Yapılan hareket simülasyonu sayesinde 

uygulanacak tedavinin ya da fizik tedavinin etkinliği 

artacaktır.  

Katılımcının maruz kalacağı yuvarlanma ve yalpalama 

hareketleri simülatörün altında bulunan ve ikizkenar üçgen 

şeklinde yerleştirilmiş olan 3 adet servo motor ile 

sağlanmaktadır. Bu servo motorlar sadece yuvarlanma ve 

yalpalama hareketleri dışında katılımcının platform üzerinden 

düşmesini engellemek için limit değerler ile sınırlandırılmıştır. 

Bu motorlar haraketli platforma metal bacaklarla bağlanmıştır 

bu sayede açısal hareket doğrusal olarak aktarılmıştır.  

Tablo 1: Mekanizma tasarımın hedefi 

Tasarımın Hedefi Amaç 

(1) 3’den fazla motor 

kullanmamak 

Güvenliği sağlamak ve 

maliyeti düşürmek 

(2) Motorların yükü 

paylaşması 

Motorlara aşırı yük 

binmesini engellemek 

(3) Yük/Yapısal ağırlık 

oranını yükseltmek 

Mevcut güçten 

maksimum performans 

elde etmek 
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Bu sistem ile amaçlardan birisi de yapılan hareketleri 

operatörün elindeki mobil bir cihazla (tablet/mobil telefon),  

kablosuz olarak yaptırmaktır. Bu sayede sistem bluetooth 

üzerinden gözlenebilir ve gerektiğinde kontrol edilebilir.  

Operatörün yorulmasını önleyen bu sistem daha ileride 

uzaktan veri transferi yapabilecek ve verileri bulut ortamında 

saklayacak şekilde daha ileri amaçlarla da kullanıma 

uygundur. 

2. Sistemin Tanıtılması 

Bu çalışmanın başında, daha önce var olan 2 Serbestlik 

Dereceli Denge Tahtası[1],[2],[3], 3 Serbestlik Dereceli Denge 

Tahtası [4],[5]ve 6 Serbestlik Dereceli Denge Tahtası paralel 

mekanizmaların genel özellikleri kinematik ve çalışma 

düzlemleri hakkında yapılan araştırmalar incelemiştir[6],[7]. 

Bu incelemeler sonucunda C. Ng ve arkadaşlarının 

çalışmasında klasik Stewart platformlarının 3 motorlu 

tasarımlara göre daha fazla güç tüketimine ve maliyete sebep 

olduğu anlaşılmıştır[8]. Projenin 2 serbestlik derecesine sahip 

3 akıllı servo motora sahip olacak tasarım ile yalnızca üretici 

tarafından verilen belirli bir senaryo dışında da anlık olarak 

hazırlanan karmaşık düzlem hareketlerine ya da eş zamanlı 

olarak uzaktan kontrol edilebilen ve bu hareketler sonucunda 

verilen tepkileri gözleme imkânı sağlayan bir tasarıma karar 

verilmiştir.  Üzerinde çalıştığımız taşınabilir hareketli platform 

Şekil-1 de görüldüğü gibi iki yüzeyden oluşmaktadır. Bu 

yüzeyden üst yüzey hareketli, alt yüzey ise sabittir. Sistemin 

serbestlik derecesini hareketli düzlemin eksenindeki hareket 

eşiği belirler. Tasarlanan yapıda platformun hareketli yüzeyi X 

ekseni etrafında dönme hareketi olan yalpalama ve Y ekseni 

etrafında ki dönme hareketi olan yuvarlanma hareketini 

yapabilmektedir. 

 

Şekil 1. Hareketli platform yüzeyleri 

3. Bileşenler 

Çalışmada tasarlanan sistemin bağımsız ve taşınabilir olması 

için gömülü sistem kartı olarak ARM tabanlı kontrol kartı 

UDOO QUAD ve OpenCM09, akıllı servo olarak yüksek tork 

gücü ve geri beslemeli kontrol sistemi özelliği olduğu için ve 

L54-50-S500 servo motorlar kullanılmıştır. Bu motorlar kendi 

bünyelerindeki sensörler ve kontrol devresi ile RS485 

Protokolü ile çalışan güncel akıllı servo motorlardır. Prototip 

Platform hareketini hazırlanan android tablet yazılımı 

üzerinden alınan verileri ARM tabanlı kontrol kartı içinde 

çözümleyerek motorları istenilen konumlara getirerek sağlar. 

Bu aşamada sistemin geri kinematiği kullanılarak üç motorun 

da beraber hareket etmesi sağlanmaktadır. 

4. Sistem Tasarımı 

Literatür taraması ve kinematik çözümlemenin 

tamamlanmasının ardından proje amacına ve üretilmesi 

planlanan prototipe uygun iki adet ön prototip üretilmiştir 

(Şekil 2). 

  

 

Şekil 2. Ön prototipler 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda; prototiplerin bağımsız 

taşınabilir olması, testlerde elde edilen verilerin istenilen 

herhangi bir yerden ulaşılabilir olmasını sağlamak ve üretim 

maliyetlerinin düşürmek amacıyla sistem tasarımı Şekil 3’te 

verilen blok diyagrama uygun olarak planlanmıştır. 

Güncellenen sistem tasarımdan sonra 20x20 ve 20x40 

sigma profillere sahip mekanik yapıda üretilen ikinci 

prototipte Ex-106+ motorlar yerine nihai prototipte 

kullanılması planlanan ve Ex-106+ a göre oldukça güçlü olan 

L54-50-S500 akıllı servoları kullanılmıştır.  
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Şekil 3. Güncellenmiş sistem blok diyagramı 

Sistem tasarımda ve prototiplerde kullanılan ekipmanlarla 

ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda listelenmiştir.  

Kontrol kartları kendisi için önceden özel olarak 

tanımlanmış görevleri yerine getirmek maksadıyla üretilmiş 

olan kartlardır. Belirli bir amaca yönelik sistemlerde ürün 

boyutu ve maliyetini oldukça azaltır.  

Prototip geliştirme sürecinde kullanılmış olan diğer bir 

kontrol kartı UDOO Quard (Şekil 4); açık kaynak kodlu Linux 

ve Arduino uyumlu 1GHz ARM Cortex-A9 ve ARM Cortex-

M3 (Arduino için) işlemciye sahip olan. 1 GB DDR3 RAM, 

OpenGL desteği ile motor kontrolü, açı sensörü ile platform 

açısının geri bildiriminin alınması ve ara yüz geliştirilmesi 

işleminde kullanılmıştır. 

 

Şekil 4. UDOO Quad kartı [8] 

USB2Dynamixel, akıllı servoların kalibrasyonu ve gömülü 

işletim sistemi ile iletişime geçmesi, baudrate kontrolü ve 

ayarları gibi temel işlemler için kullanılmaktadır.  

USB2Dynamixel herhangi bir yazılıma gerek kalmadan C 

kodları ile gömülü işletim sistemi üzerinden akıllı servo 

motorları sürmek için ilk prototipte kullanılmıştır. 

 

USB2Dynamixel Örnek Kodları 

dxl_write_word(motorno,P_GOAL_POSITION_L,motorvalue);  

dxl_read_word( ID, 36 ;) 

Projede kullanılan Ex-106+ ve Dynamixel L54-50-S500 

akıllı servo motorların tercih edilme sebebi; motorların kendi 

bünyesinde bulundurdukları sensörler sayesinde hız, pozisyon, 

sıcaklık, voltaj ve akım değerlerini bu motorlar için özel 

olarak üretilmiş OpenCm 485 expansion kart sayesinde anlık 

olarak okunabilmesidir. 

İlk prototiptin kinematik çözümlerinin testi sırasında 

sistemin hareketini sağlamak için Dynamixel Ex-106+ 

motorları(Şekil 5) kullanılmıştır.  

 

Şekil 5. Dynamixel ex-160+[9] 

 

Bu motorun sürekli çalışma durumunda 8 Nm lik tork 

gücüne sahip olması kinematik testler sırasında yeterli 

olmuştur.  

Projenin amacı olan ortalama insan ağırlığındaki insansı 

robot testleri için 14 Nm tork gücüne sahip Dynamixel Pro 

L54-50-S500 akıllı servosunun (Şekil 6) kullanıldığı yeni bir 

prototip tasarımı yapılmıştır. Mekanik tasarımda kullanılan 3 

adet L54-50-S500 akıllı servosu tam güç kullanılmadan 

ortalama bir insan ağırlığını taşıyabilmektedir. 

 

Şekil 6. Dynamixel L54-50-S500[10] 

Mekanik tasarımlarda kullandığımız Dynamixel motorları 

kendi ürünlerinde bulundurdukları mikro işlemci ile pozisyon, 

tork, hız, akım ve yük değişimlerini izleme ve izlenen bu 

özeliklerin sınırlandırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

sınırlandırmalar sayesinde yazılımsal ya da mekanik sorunlar 

sonucunda oluşabilecek durumların önüne geçilmiştir. 
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5. Kinematik Çözüm 

Üretilen hareketli platformun kinematik problemi, hareketli 

üst platformun bağlantı noktalarının sabit alt platformun 

bağlantı noktaları ile arasındaki uzaklığın belirlenmesidir.  

Kinematik problem üzerine yapılan çalışmalarla; 

kinematik ve ters kinematik çözümü üretilen prototiplerin 

mekanik özeliklerine uygun şekilde yapılmıştır. 

Ters kinematik problemin çözümü için; hareketli üst 

platformun, sabit alt platforma göre bağlantı noktası 

koordinatlarının belirlenmesi gerekmektedir (Şekil 7).  

 

Şekil 7. Bağlantı noktalarının uzaklıkları 

Bağlantı Noktalarının İlk Koordinat Matrisi 

𝑃1 = (𝑋1, 𝑌1, 𝑍1) 𝑃2 = (𝑋2, 𝑌2, 𝑍2) 𝑃3 = (𝑋3, 𝑌3, 𝑍3)   (1) 

Bu noktalar matris olarak yazılır ve bu sırada hareket 

ekseni ile platformun merkezi arasındaki mesafe farkı burada 

eklenir. 

𝑃123 = [

𝑋1 𝑋2 𝑋3

𝑌1 𝑌2 𝑌3

𝑍1 𝑍2 𝑍3

] 

Bu işlemler sonunda ilk pozisyon matrisi oluşturulmuştur. 

5.1.  Matris Dönüşümleri 

5.1.1  Yuvarlanma Hareketi  

Yalpalama hareketi x ekseni etrafında yapılan harekettir ve 

Şekil 8. de olduğu gibi şematize edilebilir.  

 

Şekil 8. X ekseni etrafındaki rotasyon 

Yuvarlanma hareketi için oluşturmuş matris dönüşümü: 

𝑅𝑥 = [
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
0 𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑

]  

5.1.2  Yunuslama Hareketi 

Yunuslama hareketi y-ekseni etrafındaki harekete verilen 

isimdir. Bu hareket Yalpalama hareketine benzer şekildedir. 

5.1.3  Yunuslama hareketi için oluşturmuş matris dönüşümü 

                𝑅𝑦 = [
𝑐𝑜𝑠𝜃 0 𝑠𝑖𝑛𝜃

0 1 0
−𝑠𝑖𝑛𝜃 0 𝑐𝑜𝑠𝜃

]             

5.1.4  Yalpalama (Sapma) Hareketi 

Yalpalama hareketi y-ekseni etrafındaki harekete verilen 

isimdir. Bu hareket Yalpalama hareketine benzer şekildedir. 

𝑅𝑧 = [
𝑐𝑜𝑠𝜓 −𝑠𝑖𝑛𝜓 0
𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜓 0

0 0 1

] 

5.1.5  Rotasyon Matrisi 

Platformun yeni pozisyon koordinatlarını bulmak için 

bulunan rotasyon denklemleri sıra ile çarpılır (matris 3,4,5). 

(6) 

5.1.6  Motor Açılarının Hesaplanması 

Ppr matrisi, platformun 3 bağlantı noktasının yeni 

koordinatlarını vermektedir. Bu koordinatlara göre motorların 

yapacağı açısal hareketin hesaplanması gerekir bunun içinse 

motora bağlanan kolun uzunluğunun bilinmesi gereklidir 

(Şekil 9). 

 

Şekil 9. Şaft açısı 

Motorların kaç derece döneceğini bulabilmek için (7) 

formül kullanılmıştır. 

α = sin−1
𝐿

√𝑀2 + 𝑁2
− tan−1

𝑁

𝑀
 

𝐿 = 𝑙2 − (𝑠2 − 𝑎2) 

𝑙 = 𝑇 + 𝑃𝑝𝑟 ∗ 𝑝 − 𝑏 

𝑀 = 2𝑎(𝑧𝑝 − 𝑧𝑏) 

𝑁 = 2𝑎[𝑐𝑜𝑠𝛽(𝑥𝑝 − 𝑥𝑏) + 𝑠𝑖𝑛𝛽(𝑦𝑝 − 𝑦𝑏) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(7) 

y 

p1 

Hareketli 

Platform 

Servo Mili 

Tahrik Kolu 

S 

z 
z 

 
r 

z 

 

z2 

z1 

 

 

 

y1 y2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  p1 

p2 

h1 

(0,0,0,) 
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Ulaşılan sonuç ön prototipin mekanik ölçülerine göre 

hesaplanarak kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre en fazla %5’lik 

bir sapma meydana gelmiş olup yapılan mekanik ve yazılımsal 

güncellemeler ile bu hata oranı %1 in altına düşürülmüştür.  

 

6. Kinetik Analizler 

Hareketli denge platformuna ait motor güç gereksinimlerinin 

belirlenmesi için SoildWorks programında ön prototip ve nihai 

prototipin 3 boyutlu tasarımı yapılmıştır. Ayrıca sonlu 

elemanlar metodu ile kinematik ve kinetik analizler 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 10. Analiz edilen sistem  

Simülasyon sonucunda eksenel bükülme ve yer değiştirme 

değerleri güvenlik değerlerinin altında olduğu saptanmıştır 

(Şekil 11).  

      

 

Şekil 11. Eksenel bükülme ve yer değiştirme değerleri 

Yapılan testler ve simülasyonlar sonucunda üretilen 

prototiplerin robot testlerinde kullanılmak üzere nihai 

prototipin üretimine başlanmasına karar verilmiştir.  

Üretilen prototipin kinematik ve mekanik testleri 

yapıldıktan sonra köşe noktalarında 19mm’lik esneme 

gerçekleştiği gözlendi bu esnemenin asıl üründe en aza 

indirilmesi için malzeme seçiminde gerekli değişiklikler 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, normal ve normal 

olmayan yükleme durumları için elde edilen motor gücü 

gereksinimlerinin, proje kapsamında kullanılan elektrik 

motoru güçleri ile (50 Watt) uyumlu olduğu belirlenmiştir. 

7. Sonuç 

Bu çalışmada, normal bir insanı taşıma kabiliyetine sahip iki 

serbestlik dereceli bir mekanik sistem tasarlanmış ve iki ader 

prototip üzerinden uygulanmıştır. Bu mekanik yapının geri 

besleme özelliği olan akıllı servo motorlar ve gömülü 

bilgisayar sistemi desteği ile kablosuz olarak uzaktan kontrol 

edilmesi sağlanmıştır. Bu haliyle operatörün daha önceden 

belirlediği hareketlerin uygulanması ve tekrarlanması ile anlık 

alınan gerçek zamanlı hareketlerin yapılması mümkündür. 

Tüm hareket ve kullanıcı verisi kaydedilebilmekte ve kişinin 

daha objektif olarak izlenmesi de ileride mümkün 

olabilecektir. 

Gelecek çalışmalarda, mevcut yapıda insanlı deneyler 

yapılmayan sistemin insanlarda uygulanabileceği bir sistemin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak 

mekanik sistemin güncellenmesi, Etik kurul izinlerinin 

alınması, tıbbi uzmanlar tarafından oluşturulacak klinik 

senaryoların hazırlanması ve sistemin güvenilirliğinin ve 

karşılaştırmasının yapılması gibi faaliyetlerin yapılması 

gereklidir.  

8. Teşekkür 

Bu çalışma, TÜBİTAK 1005 programı, 215M933 numaralı 

“Bilgisayar Tabanlı Taşınabilir Hareketli Denge Platformu 

Tasarımı” isimli projenin mekanik tasarımının ilk prototip 

kısmını içermektedir. Bu konuda yapılan 2017/23357 nolu 

patent başvurusu halen bekleme aşamasındadır. 
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Özetçe 

Çalışmada bir endüstriyel tip robotun fizik tedavi 

rehabilitasyon alanında (bilek ve ön kol) kullanılabilir hale 

getirilmesi amaçlı ön çalışmalar sunulmuştur. Bu amaçla bir 

eksosketeton tasarlanmış ve üç boyutlu yazıcıda üretilmiştir. 

Eksoskeleton üzerinde kablosuz inersiyal sensör kullanılarak 

örnek bilek ve ön kol ölçümleri yapılmıştır. Tasarlanan 

eksoskeleton ile Denso Robotun birbirine nasıl adapte 

edildiği tasarımsal olarak gösterilmiştir. Halen uygulama ve 

bilek egzersiz çalışmalarına devam edilmektedir. Robot 

Kinematiği ile ilgili detaylar bu çalışmada yer almamıştır, bu 

çalışmanın hedeflediği çıktıların alınması için temel 

oluşturmaktadır. 

Abstract 

Preliminary studies were carried out in order to make an 

industrial type robot usable in the field of physical therapy 

rehabilitation (wrist and forearm). For this purpose, an 

exoskeleton was designed and produced in a 3D printer. Wrist 

and forearm measurements were taken using wireless Inertial 

Measurement Unit (IMU) fitted on the exoskeleton. It was 

given schematically how the designed exoskeleton and Denso 

Robot are adapted to each other. The exercises are still 

continuing. Details of Robot Kinematics are not included in 

this study, they are the basis for the retrieval of the outputs 

that this study is targeting.  

1. Giriş 

İnsanlar günlük yaşam için gerekli aktivitelerini yaparken 

dirsek, omuz gibi proksimal kısımlarla koordineli çalışan bilek 

ve ön kol gibi distal bölgelerini de kullanırlar. Bilek ve ön kol 

hareketleri oldukça önemli ve sık kullanılan bölgelerin 

başında gelmektedir. Bilek eklemi iki serbestlik derecelidir. 

Fleksiyon-ekstensiyon ve abduksiyon-adduksiyon 

hareketleridir. Fleksiyon hareketinde bükülme veya eklem 

açısının küçülmesi, ekstensiyonda ise gerilme ya da eklem 

açısının büyümesi söz konusudur. Abduksiyon vücudun orta 

hattından uzaklaşan yanal hareket olup, elin başparmak 

tarafını önkolun yan tarafına doğru hareket ettirmektir. 

Adduksiyon ise vücudun orta çizgisine doğru medyal hareket 

olup elin küçük parmak tarafının önkoldaki orta kısma doğru 

hareket ettirilmesiyle gerçekleştirilir. Ön kol tek serbestlik 

derecelidir. Ön kolun kendi ekseni etrafında döndürülerek, 

avuç içinin yukarıya döndürülmesi supinasyon,  aynı eksen 

etrafında döndürülerek avuç içinin aşağıya bakacak şekilde 

çevrilmesi pronasyon olarak bilinmektedir. Anılan hareketler 

Şekil 1’de gösterilmişlerdir. 

 

Çalışmada üst ekstremite bilek ve ön kol bölgelerinin 

kullanımı konusunda problemleri olan kişilerin robotik bir 

sistem ile tedavilerinin yapılması planlanmaktadır. Makine 

Mühendisliği Bölümü Mekatronik Laboratuarı’nda bulunan 

Denso Robot kullanılacaktır. DENSO VP-6242G 6 Eksenli 

Robot ile sonlandırıcıyı geniş bir çalışma alanı dâhilinde 

konumlandırmak ve yönlendirmek mümkündür. Robot 

motorları Quanser denetim modülü ile denetlenmektedir. 

Kullanıcılar Simulink ortamında denetim kazançlarını 

kendileri tasarlayabilir ya da QUARC ara yüzü sayesinde 

denetim kazanç değerlerini ayarlayabilirler. Robot medikal 

tedavi ve cerrahi işlerde kullanılabileceği gibi fizik tedavi- 

rehabilitasyon ve kuvvet geri beslemeli teleoperatif sistemler 

için de idealdir.   

 

Şekil 1: Bilek ve Ön Kol Hareket Çiftleri [17] 

1.1. Literatür Çalışmaları 

Üst ekstremite içeren çeşitli robotik sistemler bulunmaktadır. 

Rehabilitasyon robotları uç işlevci ve eksoskeleton tabanlı 

olmak üzere iki grupta incelenmektedir. MIT-MANUS [1] ve 

MIME [2] uç işlevci tabanlı gruba dâhil olan sistemlerdendir. 

Bu tip robotlar kapsadıkları geniş çalışma alanıyla avantaj 

sağlamaktadırlar. Fakat kolun istenilen eklemine tork 

uygulamak bu tip robotlarla pek mümkün olamamaktadır. 

Eksoskeletonlar insan vücudu üzerine direkt uyumlu uzuv ve 

mafsallardan oluşan yapısal mekanizmalardır. Hareketi 
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uzuvlar yardımıyla insan üzerine aktarmaktadırlar. İnsan 

anatomisine uygun olarak tasarlanmaları gerekmektedir. Doğal 

hareketlere ve kısıtlamalara uymalıdırlar. Çalışmalarda 5 

serbestlik dereceli MAHI [3], 6 serbestlik dereceli ARMin [4] 

ve 7 serbestlik dereceli CADEN-7 [5] üst ekstremite 

rehabilitasyonunda kullanılan eksoskeleton örneklerindendir. 

LIMPACT [6], MIT-Manus [1] ve MIME [7] üst ekstremite 

omuz ve dirsek bölgelerinin hareketlerine yardımcı amaçlı 

çalışmalardır. CR-2 Haptic [8] tek döner serbestlik derecesine 

sahip, bilek bölgesi amaçlı, manuel yapılandırılabilir bir 

sistemdir. Universal Haptic Drive [9], BiManu-Track [10] ve 

Supinator Extender [11] çalışmaları ise iki serbestlik dereceli 

sistemlerdir. 

 
İnsan bileği rehabilitasyonu amacıyla bir robot tasarlanmak 

istendiğinde, üç döner serbestlik derecesine sahip bir 

yapılandırma geliştirmek gerekmektedir. Her bir uzuvda bir 

döner serbestlik derecesi, yarattığı bağımsız hareket 

kabiliyetinin yanında sisteme işlevsel olma özelliği de 

katmaktadır. Rice Wrist [12] ve CRAMER [13] bilek ve ön 

kol rehabilitasyonu için paralel mekanizmalar kullanmışlardır. 

RiceWrist-S [14] üç serbestlik dereceli bir sistem olup 

RiceWrist [12]’in geliştirilmiş versiyonudur. Wrist Gimbal 

[15] üç serbestlik dereceli olup, dönme merkezlerinin insan 

bileğine göre ayarlanabilir olması sebebiyle kullanıcılara 

esneklik anlamında avantajlar sunan bir sistemdir. Üç 

serbestlik dereceli bilek ve ön kol için kendinden hizalamalı 

bir eksoskeleton tasarımı yapılmıştır [16]. Nu-Wrist [17] yine 

üç serbestlik dereceli bilek bölgesinde kendinden hizalamalı 

bir sistemdir. Dağdelen ve Sarıgeçili iki serbestlik dereceli üç 

farklı bilek egzersiz yapabilen pnömatik CWRR robot 

tasarlamışlardır [18]. 

 

M.E.Kütük ve ark. [19] üst ekstremite rehabilitasyon robotu 

olarak adlandırılan sistemin ters ve düz kinematiğini Denso 

Robot kullanarak yapmışlardır. Robotun çalışma sınırları 

dâhilinde yörünge planlaması yapılmıştır. M.E.Kütük ve ark. 

[20] analitik olarak analizleri tamamlayarak doğrulamıştır. 

Böylece Robot eksoskeleton ile bütünleşmeye hazırlanmıştır. 

Matlab® Robotik araç kutusu bu amaçla kullanılmıştır. 

Uygulamada 6 serbestlik dereceli açık programlama yapısına 

açık bir robot kullanılmış ve eksoskeleton robota dışarıdan 

akuple edilecek bir parça tasarlanarak monte edilmiştir. 

Sunulan çalışmada üretim, montaj ve ölçümlere ait detaylar 

verilmektedir. 

2. Eksoskeleton Tasarımı ve Üretimi 

Çalışmanın ilk aşamasında Robotik rehabilitasyon kapsamında 

(4 öğrenci, 2 öğrenci sahada- 2 öğrenci teorik analizlerde ve 

laboratuvarda) bölge tabanında; Adıyaman, Urfa, Hatay ve 

Gaziantep’te Bölge Araştırma Hastaneleri ve FTR 

Merkezlerinde ne gibi cihazlar bulunduğu veya robotik 

rehabilitasyon anlamında nelerin bulunduğu araştırılmıştır. 

Aktif ve pasif sistemler, ya da robotik sistemler var ise 

fotoğrafları alınmıştır. Saha araştırması Haziran 2017’de 

tamamlanmıştır. Çalışma gönüllü öğrencilerle sürdürülmüştür. 

Gerekli olan Etik Kurul Onayı alınmıştır. Alınan bilgiler 

sonucunda FTR işlemlerinde robotik kapsamda bir uygulama 

olmadığı görülmüştür. Öncelikle bilek rehabilitasyonu hedef 

alınarak robotik rehabilitasyon konusunda gerekli literatür 

çalışması yapılmıştır. Bunun sonucunda tasarım çalışmalarına 

başlanmıştır. Şekil 1’de belirtilen üç hareketi doğru olarak 

uygulayabilmek için eksoskeleton tasarlanmıştır. Üç serbestlik 

dereceli, tamamen pasif sürücülü olacak eksoskeletonun 

hareket sağlayıcısı Denso Robot olacaktır. İstenilen hareket 

çiftinin kısıtlanması gerektiğinde manuel olarak kilitlenebilen 

bir yapı düşünülmüştür.  

Üretimi tamamlanan eksoskeletonun uzuv boyu, anatomik 

hareket aralığı ve serbestlik derecesi olarak insan vücudu ile 

uyumlu olması gerekmektedir. Hareket aralığının istenilen 

aralıklarda çalışmasını sağlamak amacıyla mekanik 

durdurucular yerleştirilmiştir. Literatür çalışmaları sonucunda 

Fleksiyon-Ekstensiyon için hareket aralığı sırasıyla 70° ve 60°, 

Abduksiyon- Adduksiyon için hareket aralığı sırasıyla 30° ve 

20° olarak belirlenmiştir. Eksoskeletonun tasarımı bu 

limitlerin aşılmasına izin vermemektedir. Pronasyon-

Supinasyon hareketinde Robotun çalışma alanı anatomik 

aralığın geçilmesine izin vermediği için bu harekette mekanik 

durdurucu yerleştirilmemiştir. Eksoskeleton üç boyutlu yazıcı 

yardımıyla üretilmiştir. Eksoskeleton tasarımı ve üretilmiş 

halleri Şekil 2 ve 3’te sırasıyla gösterilmiştir. Tasarlanıp 

üretilen eksoskeleton 3 serbestlik dercesine sahip olup, hepsi 

pasiftir. Eksen hareketleri esnasında kullanılmayan eksenler 

geçici olarak kilitlenebilmektedir. Pasif olarak tasarlanan 

sistemde hareket verme özelliği Denso Robot tarafından 

sağlanacaktır. 

  

(a)                                             (b)      

                              Şekil 2: Tasarlanan Eksoskeleton 

                                                                      

(a)                                        (b) 

  Şekil 3: Üretilen Eksoskeleton 
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3. MTW Awinda (XSENS) 
 

Minyatür kablosuz inersiyal bir algılayıcı modülü çalışmada 

kullanılmıştır. Modül MT yazılımını kullanmaktadır. Modül 

47x30x13 mm boyutlarında ve 16 g. olup, 6 saat aktivasyon 

yapabilmektedir. Yapı içerisinde 3B ivmeölçer, jiroskop, 

magnetometre ve barometre bulunmaktadır. Biyomekanik 

uygulamalarda rehabilitasyon amacıyla, sporcular tarafından, 

insan makine iletişiminde ve sanal gerçeklik olarak hareket 

yakalama amacıyla kullanılabilmektedir [21]. Gerçek zamanlı 

ölçümlerde 20 algılayıcı ile birlikte kullanılabilmektedir. 

Kullanılan algılayıcılar ile ilgili çalışma devam etmektedir. Üç 

hareket algılayıcı proje bütçesi kullanılarak alınmıştır. Şekil 

4’te hareket izleme algılayıcısı ve gerekli USB girişini 

yapabilen USB dongle verilmektedir. Statik doğruluk 0.5˚ 

(roll/pitch), statik doğruluk /eksen) ve dinamik doğruluk 2˚ 

RMS olarak verilmektedir. Şekil 5’te ise ölçümlerin 

yapılabilmesini sağlayan, grafik ekranı Xsens MT Manager 

olarak adlandırılan yazılım gösterilmektedir. Yazılım 

kullanılarak veri ölçümü, görüntülenmesi ve kayıt 

yapılabilmektedir. Hareket yakalama amacıyla 

deneklerde/hastalarda kullanılabilmektedir.  

          

Şekil 4: Hareket Algılayıcı ve USB Dongle [21] 

 
 

Şekil 5:  Xsens MT Manager Yazılım Görüntüsü 

 

3.1. Bilek ve Ön Kol Ölçümleri 

Çalışma içeriğinde eksoskeleton ile bilek hareketleri manuel 

olarak yapılarak ölçümleri alınmıştır. Inersiyal algılayıcı 

modül ekseskeleton üzerine yerleştirilmiştir. USB bağlantısı 

ile program çalıştırılmıştır. Bu aşamadan sonra robot ile 

akuple edilerek tekrar ölçüm ve deneyler yapılacaktır. Ön 

ölçüm sonuçlarında FE, AA ve PS olarak verilmektedir. Şekil 

6 (a) ve (b)’de FE hareketleri verilmiştir. Şekil 7’de ise bu 

hareketin ölçümü sonucunda sağ bilekten alınan FE sonuçları 

bulunmaktadır. Başlangıç ölçümlerinde bir inersiyal algılayıcı 

kullanılmıştır. Burada x ekseni alınan veri sayısını, y ekseni 

ise hareket aralığını göstermektedir. Hareket aralığı olarak FE 

de -50˚ ile 50˚ görülmüştür. Uygulayan gönüllü 23 yaşında 

erkektir. 

     

(a)                                             (b) 

Şekil 6: FE Hareketleri 

 
 

Şekil 7: Inersiyal Kablosuz Algılayıcı ile FE Ölçümü 

 

Abduksiyon-Addüksiyon hareketleri ise Şekil 8 (a) ve (b)’de 

verilmektedir. Inersiyal algılayıcıdan alınan sağ bilek 

ölçümleri ise AA olarak Şekil 9’da gösterilmiştir. Buradaki 

AA olarak belirtilen hareket aralığı ise  -30˚ ile 20˚ 

arasındadır. 

    

(a)                                          (b)     

Şekil 8: Bilek AA Hareketleri 

 

Şekil 9: Inersiyal Kablosuz Algılayıcı ile AA Ölçümü 
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Son olarak ön koldan ekseskeleton aktivasyonu sonucunda 

alınan Pronasyon-Supinasyon hareketleri ise Şekil 10’de 

verilmektedir. Inersiyal algılayıcıdan alınan ölçümler PS 

olarak Şekil 11’de gösterilmiştir. Burada ise PS hareketinde -

50˚ ile 50˚ aralığında bir açısal hareket görülmektedir. Ölçülen 

hareketler doğrudan deneğin yapmış olduğu hareketlerdir. 

Egzersizler Robot tarafından verildiği zaman, hem 

hareketlerin tekrar edilebilirliği, doğruluğu hem de anatomik 

sınırlara yakın değerlere ulaşılması konularında daha anlamlı 

sonuçlar elde edilecektir.   

   

                               (a)                                   (b)  

Şekil 10: Ön Kol PS Hareketleri 

 

 

Şekil 11:  Inersiyal Kablosuz Algılayıcı ile PS Ölçümü 

4. Denso&Eksoskeleton ve Denetimi 

Robot çalışma istasyonunda; Denso VP-6242G Robot, Denso 

denetleyici, Quanser açık mimari denetim modülü, QUARC 

denetleyici yazılımı, yapılandırılmış PC, kuvvet-tork 

sensoründen oluşmaktadır. Robot kolunun çalışma alanı 

yapabileceği hareketler düzeyinde kapladığı hacim olarak 

düşünülmüş ve tasarımda göz önüne alınmıştır. Çalışma alanı 

robotun geometrisi ve kısıtlarına bağlıdır. Robotun 1. Kol 

toplam uzunluğu 210 mm, ikinci kol 210 mm, taşıma 

kapasitesi 2 kg, eksen tekrarlanabilirliği (X, Y ve Z yönleri) 

±0.02 mm olup eksenlerde mutlak enkoder kullanılmaktadır. 

Robotun toplam ağırlığı 14 kg’dır. Yere veya tavana monte 

edilebilme özelliğine sahiptir. En yüksek hızı 3900 mm/s 

olarak tanımlanmaktadır [21]. Şekil 12’de  Denso Robot ve 

bütünleştirilmiş sistem görülmektedir. Ölçüm yapılırken ise 

IMU eksoskeleton üzerine tekrar yerleştirilecektir. 

 

Robot kontrolü Matlab Simulink ortamında sağlanmaktadır. 

Kullanılan modelin bir kısmı Şekil 13’te görülmektedir. Uç 

noktanın yer değiştirme ve oryantasyon matrislerinden elde 

edilen dönüşüm matrisi T_0_EE olarak verilmiştir. Şekil 2’de 

verilen eksoskeletonun üç dönüş ekseni tek noktada kesişecek 

şekilde tasarlanmıştır. Bu noktanın konumu bütün durumlarda 

sabit kalmaktadır. Değişen sadece oryantasyondur. Bu nokta 

ile robot uç işlevcisi arasında yazılan dönüşüm matrisi ise 

T_6_EE ile simgelenmiştir.    Dolayısıyla robotun yeni uç 

işlevcisi Şekil 2’de gösterilen kesişim noktasıdır. Tasarımda 

robotun uç kısmında (roll, pitch, yaw) olarak adlandırılan 

açıların değiştirilmesi ile Fleksiyon-Eksensiyon-(FE), 

Pronasyon-Supinasyon-(PS) ve Abduksiyon-Adduksiyon 

(AA) hareketleri yapılabilecektir 

  

Şekil 12:  Denso Robot ve Eksoskeleton ile Bütünleşmiş Hali 

 
Şekil 13: Ters Kinematik Simulink Modeli 

 

Denso Robotun denetimi Quarc Denetim Modülü ile 

sağlanmaktadır. Bu modülde 6 amplifikatör ve dahili FF+PID 

denetleyiciler bulunmaktadır. Denetleyiciler her motor için 1 

kHz hızında çalışmaktadır. Denetleyici kazançlarını 

değiştirmek mümkündür. PID denetleyicilerini atlayarak FF 

torkunu kullanıp amplifikatör akımlarını yönetmek de olasıdır. 
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Robot denetimi ile ilgili modelin bir bölümü Şekil 14’te 

verilmiştir. Sisteme verilen ilk girdi istenilen mafsal konumu 

(rad) ya da hızı (rad/s) olup, ilk çıktı ise robottan ölçülen 

mafsal konum ya da hız değerleridir. Şekil 14’te Denso I/O 

olarak gösterilmiş alt sistemin detayı Şekil 15’te sunulmuştur. 

Read (Okuma) ve Write (Yazma) blokları görülmektedir. 

Denso Read bloğu mafsal enkoder pozisyonlarını, eforu 

(mafsal denetim akımları), tanımlanmış durum kodlarını ve 

hata sinyallerini okumak için kullanılır. Denso Write bloğu ise 

PID ve FF kazançlarının yanı sıra mafsal konum ve hız 

komutlarının gönderilmesini sağlamaktadır.  

 

 

Şekil 14:  Denso Robot I/O 

 

Şekil 15:  Denso Read/Write Blokları 

Egzersizlerin Denso Robot ile gerçeklemesinin Şekil 16’da 

görsel olarak sunulmuştur. 

 

   

               (a)                            (b)                        (c) 

Şekil 16:  Denso Robot ile Hareketlerin Yapılması 

5. Sonuçlar 

Çalışmada eksoskeleton tasarımında Solidworks® programı ve 

Matlab® kullanılmıştır. Eksoskeleton tasarlanırken bilek ve ön 

kol anatomik yapısı ve hareket karakteristikleri düşünülmüştür. 

Üretilen eksoskeletonun Denso Robot ile hareket kontrolünde 

Matlab Simulink® programlama dili ve ilgili araç kutuları 

kullanmıştır. Bir endüstriyel tip robot fizik tedavi 

rehabilitasyon alanında kullanılabilir hale getirilmesi amaçlı 

ön çalışmalar sunulmuştur. Başlangıç olarak bilek 

hareketlerini içeren temel egzersizlerde uygulamalı deneyler 

yapılmıştır. Burada yapılan hareketler manuel olup, robotla 

bütünleşim sonucunda ölçüm alınmamıştır. Robot ve 

eksoskeletonun birlikte çalışması,  farklı hızlardaki yörüngeler 

ile deneylerin yapılması, kablosuz inersiyal modül ile ilgili 

ölçümlerin alınması ve rehabilitasyonda uygulanması 

hedeflenmektedir. Mevcut bulunan kuvvet-tork sensörü 

sayesinde Robot-İnsan Etkileşimi konusunda da çalışmalara 

devam edilmektedir. 
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Özetçe 

Bu çalışmanın temel konusu minimal invaziv tipi bir ameliyat 

olan endoskopik hipofiz tümörü ameliyatında kullanılan 

endoskopun hareket denetimi için geliştirilen robotik 

sistemdir. Geliştirilen sistemin bu bildiride ele alınan kısmı, 

ameliyat sırasında sadece ameliyat bölgesi içinde endoskopu 

cerrahın anlık isteklerine göre yönlendiren, aktif robot 

yapısıdır. Söz konusu robot uzak hareket merkezli, 3 serbestlik 

dereceli, paralel kinematik mimariye sahiptir. Bu çalışmada 

robotun denetimi için uygun görülen hesaplanmış tork 

yöntemi için gerekli robotun dinamik analizi sunulmaktadır. 

Denetim algoritmasının yüksek frekansta çalışabilmesi için 

dinamik denklemlerde yapılan basitleştirmeler ve bunun 

sonucunda elde edilen hesaplama zamanı sunulmaktadır.  

Abstract 

The fundamental subject of this study is the robotic system 

developed for the motion control of the endoscope used in the 

pituitary tumor surgery, which is a type of minimally invasive 

surgery. The part of this developed system issued in this paper 

is the active robot that directs the endoscope according to the 

instantaneous demands of the surgeon only in the surgical 

area. The robot has a remote-center-of-motion, 3 degrees-of-

freedom and parallel kinematic architecture. In this paper, 

dynamic analysis of the robot is presented. The dynamic 

analysis is required for the computed torque method. The 

paper is concluded by reporting the simplifications that are 

done in the dynamic equations in order to enable higher 

frequency of operation of the control algorithm and the 

resulting computation time. 

1. Giriş 

Robotik sistemlerin ameliyat uygulamalarında daha fazla yer 

bulması [1] ile beraber ülkemizde de bu tip robotik sistemlerin 

geliştirilmesi için girişimler ve çalışmalar teşvik edilmeye 

başlanmıştır. Bu bildiride yer alan çalışmanın temel konusu 

bir ameliyat robotu sistemi geliştirilmesidir. Söz konusu 

ameliyat, bir minimal invaziv (minimal girişimsel) ameliyat 

olan endoskopik hipofiz tümörü ameliyatıdır. Ameliyat burun 

deliklerinden endoskop ve cerrahi aletlerin iletilerek hipofiz 

bezi tümörüne ulaşılmasını gerektirmektedir. Endoskop, 

ameliyat sırasında cerraha ameliyat bölgesinin görüntü 

bilgisini sağlayan kamera sistemidir. Ameliyat boyunca bu 

kamera sisteminin ameliyat bölgesi olan burun içinde durması 

gereklidir. Genellikle ameliyatlarda cerrah sol eli ile 

endoskopu tutup ameliyat bölgesinin görmek istediği yerine 

doğru yönlendirmekte ve bu durum özellikle 2-3 saat süren 

ameliyatlarda cerrahın yorulmasına neden olmaktadır.  Bir 

diğer yöntem ise asistanın cerrahın komutlarına göre 

endoskopu yönlendirmesidir. Ancak bu yöntemde iletişim ve 

koordinasyon sorunları oluşmaktadır. 

Minimal invaziv ameliyat tiplerinden endoskop kullanılan 

ameliyatlar özellikle robot kullanımı açısından oldukça 

uygundur ve bu konuda 1994-2009 yılları arasında 

geliştirilmiş 27 adet robot sistemi rapor edilmiştir [2]. 

Yukarıda bahsi geçen sorunu çözmek için bu bildiride sunulan 

çalışma dâhilinde bir robot sistemi geliştirilmektedir. 

Geliştirilmekte olan sistemin mimarisi alt bileşenleri ile 

beraber [3]’te anlatılmıştır. Bu mimarinin robot kolu tarafı iki 

ayrı alt-sistemden oluşmaktadır. Birinci alt-sistem pasif kol adı 

verilen üzerinde eyleyici bulunmayan pasif olarak 

dengelenmiş 5 serbestlik dereceli bir seri mekanizmadır. Pasif 

kol cerrah tarafından istenildiğinde üzerindeki frenler serbest 

bırakılarak istenilen yere geri sürülebilmektedir. Pasif kolun 

ucuna takılı olan aktif robot kol ise ikinci alt-sistemdir. Bu alt-

sistem 3 serbestlik dereceli, uzak hareket merkezli, paralel 

kinematik yapıya sahip bir robottur. Bu bildirinin ana 

odağında bu aktif robot kolun hesaplanmış tork yöntemi [4, 5] 

kullanılarak sürülebilmesi için gerekli dinamik analizi yer 

almaktadır. 

Hesaplanmış tork yöntemi özellikle yüksek örnekleme 

frekansında çalışan denetleyicilerde hesap yükünün fazla 

olması nedeni ile tercih edilmemektedir. Bu kısıtı aşmak için 

bu bildiride kinematik yapısı oldukça karışık bir paralel 

robotun dinamik denklemlerinin basitleştirilmesi ele 

alınmıştır. Bildirinin Giriş kısmının devamında robotun 

kinematik yapısı tanıtılarak dinamik analizi için gerekli 

kinematik denklemler verilmiştir. Bu kısmı takiben robotun 

dinamik parametreleri paylaşılmış ve dinamik modelin 

basitleştirilme işlemi anlatılmıştır. Benzetim ortamında Matlab 

Simulink Simscape Multi-body blokları kullanılarak kurulan 

model ile karşılaştırmalı olarak basitleştirilmiş dinamik 
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modelin doğruluğu sınanmıştır. Son olarak robotun kumanda 

edilmesi için kullanılan mikroişlemci yapısı ve kabiliyetleri 

tanıtılarak basitleştirilmiş dinamik modelin hesaplanma 

zamanı paylaşılmış ve elde edilen veriler tartışılmıştır. 

2. Robotun Kinematik Modeli 

Robotun kinematik yapısı 2URRR-URR (U: üniversal mafsal, 

R: döner mafsal) şeklinde olup kinematik şeması Şekil 1’de 

verilmiştir. Şekilde görüleceği üzere bacaklar, Z ekseni 

etrafında bir dairesel simetride değil de tek tarafa toplanacak 

şekilde yerleştirilmiştir. Bu yerleşim dengeleme açısından pek 

tercih edilmese de cerraha ameliyat esnasında çalışma alanı 

açmak için gereklidir. Mekanizmada orta bacak olarak URR 

yapısı seçilmiştir ve ilk mafsal ekseni X ekseninden Y ekseni 

etrafında  açısı kadar döndürülerek oturtulmuştur. Yan 

bacaklar ise URRR yapısında seçilmiştir ve ilk mafsal 

eksenleri X ekseninden iki yana doğru Z ekseni etrafında 1 

ve 2 açıları kadar döndürüldükten sonra Y ekseni etrafında  

açısı kadar döndürülerek yerleştirilmiştir. U mafsallarının 

merkezlerinin pivot noktasına (uzak hareket merkezine) olan 

uzaklıkları r, XY düzlemine olan uzaklıkları ise h ile 

gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 1: Sistemin kinematik şeması. 

URRR bacaklarının endoskop ekseni üzerinde bulunan 

son döner mafsalları ve her bacağın ilk mafsalları haricinde 

tüm bacaklar üç adet paralel döner mafsal içermekte olup bu 

paralel eksenler A0A1A2, B0B1B2 ve C0C1C2 düzlemlerini 

tanımlamaktadırlar. Yani her bir bacak bir düzlem üzerinde 

hareket etmektedir ve bu düzlemler sabit birer döner mafsal 

etrafında dönebilmektedirler. O halde mevcut kinematik şema 

endoskop ekseni üzerinde kesişen ve açıları değiştirilebilen üç 

düzlem ile gösterilebilir.  Şekil 2’de basitleştirilmiş kinematik 

şema görülebilir. Bu şemada üç düzlem de endoskop 

eksenindeki w birim vektörü üzerinde kesişmektedir. Yan 

düzlemler endoskop ekseni etrafında dönebilmekteyken orta 

düzlem bu eksene rijit olarak bağlıdır. Yan düzlemlerin açıları 

1 ve 2 ile gösterilmiştir. Tüm düzlemlerin w üzerinde 

kesişmek zorunda olmasından dolayı, 1 ve 2 açıları 

belirlendiğinde orta bacağın düzleminin açısı da otomatik 

olarak belirlenmiş olmaktadır. Bu düzlemlerin normal 

vektörleri de sırasıyla 
1n ,

2n ve
3n ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Basitleştirilmiş kinematik şema. 

Kuvvet iletim karakteristikleri göz önünde bulundurularak 

kinematik tasarım neticesinde  = 0, 1 = 45 ve 2 = -45 

seçilmiştir. Görev uzayı değişkenleri olarak  açısı, w ’nün 

XZ-düzlemiyle yaptığı,  açısı da, w ’nün YZ-düzlemiyle 

yaptığı açı değerleri olarak belirlendiğinde
1n ,

2n ve w  

aşağıdaki gibi bulunabilir. 
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Burada c ve s sırası ile kosinüs ve sinüs işlevlerinin 

kısaltmalarıdır. 

Şekil 3’te eksen takımının bir parçası olan DA3, orta bacak 

A3B3C3 ve endoskop ekseni ED bir düzlem tanımlamaktadır. 

DE yönünde olan birim vektör w , orta bacak için belirlenmiş 

olduğu için önceden bilinmektedir. Şekil 3’teki yerel 

koordinatlardaki x3-ekseni Şekil 1’deki X-ekseni ile çakışıktır. 

A3DE açısı dir. d uzunluğu görev uzayı 

değişkenlerinden biridir. Şekil 3’ten şu bağıntı görülebilir: 
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Şekil 3: a. x3z3-düzlemi  b. y3z3-düzlemi 

(1)-(3) denklemleri kullanılarak düz kinematik işlemleri 

yapıldığında görev uzayı değişkenleri aşağıdaki gibi 

bulunabilir. 

 1 2 1

1 22

 




s
sin

n n

 
  (4) 

 1 1 2

1 22

 




s
sin

n n

 
  (5) 

   
22

3 3          d rc ac b c rs as       (6) 

Ayrıca, (2) eşitliği kullanılarak aşağıdaki fonksiyonlar elde 

edilebilir. 
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Sonuç olarak (13), (14) ve (15) fonksiyonlarının, mafsal 

uzayı değişkenlerine () ve görev uzayı değişkenlerine 

(dgöre kısmi türevleri alındığında (10) numaralı matris 

eşitliği bulunur ve (11)’de gösterildiği gibi Jakobi matrisi, Ĵ  

elde edilebilir. 
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3. Robotun Basitleştirilmiş Dinamik Modeli 

Bir robotun hareket denklemi şu şekilde gösterilebilir; 

ˆˆ ( , ) ( )T Mq C q q q G q    (12) 

M̂ : Genelleştirilmiş kütle matrisini, 

Ĉ : Coriolis ve merkezkaç matrisini, 

G : Yerçekimi kuvveti matrisini, 

q : Genelleştirilmiş koordinatı, 

T : Genelleştirilmiş kuvvetleri tanımlamaktadır. 

Robotun hareket denklemini hesaplamak için gereken 

dinamik denklem parametreleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Basitleştirilmiş dinamik model parametreleri 

 Sağ Bacak Sol Bacak Orta Bacak 

a 135 mm 135 mm 135 mm 

b 190 mm 190 mm 190 mm 

c 200 mm 200 mm 200 mm 

r 200 mm 200 mm 200 mm 

Lend [0 0 d] m 

mend 0.5 kg 

ˆ
endI  

8.47658e-4 -2.07533e-4 8.69884e-7

-2.07533e-4 4.64205e-4 6.85777e-6

8.69884e-7 6.85777e-06 0.00105908

 
 
 
  

kg·m2 

Leyl  [0.1548 0.1182 0.0434]  m 

*ˆ
eylI  diag 0.004 0 0    kg·m2 

 

Uzuv boyutları a, b ve c olarak gösterilmiştir.  Alt simge 

olan end ve eyl sırasıyla endoskop takımını ve orta eyleyiciyi 

belirtmektedir. L, m ve I ise sırasıyla ağırlık merkezini, kütleyi 

ve ataleti belirtmektedir. 

Tablo 1’deki 
*ˆ
eylI  parametresi, orta bacağa takılı olan 

eyleyicinin pivot noktası etrafında atalet matrisidir ve bu 

eyleyici sadece x-ekseni etrafında dönüş yapmaktadır. Bu 

yüzden matrisin ilk elemanı hariç diğer elemanları sıfır olarak 

kabul edilmiştir. Diğer eyleyiciler yere sabittir. Ayrıca, Lend ve 

ˆ
endI  terimleri endoskop takımının bulunduğu eksen takımına 

göre tanımlanmıştır. Endoskopun yönelimini robotun 

zemininde bulunan eksen takımına göre tanımlamak için 

ˆ( )R  rotasyon matrisi kullanılmaktadır. 

Robotun dinamik modeli aşağıdaki varsayımlara 

dayanarak basitleştirilmiştir:  

I. Robot uzuvlarının ağırlıkları sıfır, 

II. Robot uzuvlarının ataletleri sıfır matrisi, 

III. Coriolis ve merkezcil kuvvetler sıfır olarak kabul 

edilecektir. 

Bahsedilen varsayımlar, uzuvların ağırlığının ve 

ataletlerinin; endoskop takımına ve eyleyicilerine göre çok 

daha düşük olduğu bilinmesine dayanmaktadır. Ayrıca çalışma 

alanında, robotun uç noktasının hızının düşük olmasından 

dolayı üçüncü varsayım gerçekleştirilmiştir. 

Varsayımlar neticesinde robotun yeni hareket denklemi şu 

şekilde elde edilir:  
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ˆ ( )T Mq G q  . (13) 

Yukarıdaki denklemde genelleştirilmiş koordinatlar ( q ), 

eyleyicilerin bağlı olduğu eklemlerin pozisyonu [1, 2,3]T  

olarak seçilmiştir ve varsayımlara dayanarak kütle ve 

yerçekimi kuvvet matrisi hesaplanmıştır. Sistemdeki sürtünme 

ile ilgili terimler deneysel olarak ölçülerek hareket denklemine 

eklenecektir. 

3.1. Kütle Matrisi Hesaplanması 

Euler – Langrange denklemlerinden kinetik enerji (K) ile 

genelleştirilmiş kütle matrisi arasındaki aşağıda gösterilen 

bağlantı kullanılarak kütle matris hesaplanmıştır. 

1 ˆ
2

TK q Mq  (14) 

Varsayımlara dayanarak sistemin kinetik enerjisi endoskop 

takımının lineer ve açısal hızlarına bağlı kinetik enerjisi ile 

orta eyleyicinin açısal hızına bağlı kinetik enerjisinden 

oluşmaktadır ve aşağıda gösterilmiştir; 

*1 1 1ˆ ˆ ˆ
2 2 2

T T T T
end end end end end end eyl eyl eylK V m V W RI R W W I W  

Vend: Endoskop takımının ağırlık merkezindeki lineer hızı, 

Wend: Endoskop takımının açısal hızı, 

Weyl: Eyleyicinin açısal hızını belirtmektedir.  

Endoskop takımının doğrusal hızı şu şekilde hesaplanır: 

*ˆ ˆ( )end end end end

d
V RL V V

dt
d

 
 

    
 
 

 (15) 

*ˆ
endV  görev uzayı parametrelerinden, hız kolon matrisinin 

hesaplanmasını sağlayan matristir. Endoskop takımının ve 

eyleyicinin açısal hızı denklem (16)’da verilmiştir. 

Hesaplanan hızlar görev uzayı parametrelerine bağlı elde 

edilmiştir. Elde edilen terimleri genelleştirilmiş koordinatlara 

bağlı olarak elde etmek için Jakobi matrisi ( Ĵ ) ile boyutu 

düşürülmüş Jakobi ( ˆ
wJ ) matrisi kullanılmıştır.  

0

end eylW W

 
 

   
 
 

 (16) 

Genelleştirilmiş koordinatlar ile görev uzayı parametreleri 

arasındaki bağlantı aşağıdaki gibidir: 

1

2

3

J

d







  
  

    
  
    

     ve   

1

2

3

wJ







 
  

   
    

  

 (17) 

Kinetik enerji denklemi, genelleştirilmiş koordinatlara 

bağlı olarak şu şekilde yazılabilir: 

1 1
* * *

2 2

3 3

1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ( ) ( ) )
2

T

T T T T
end end end w end eyl wK J V m V J J RI R I J

 

 

 

   
   

      
   
      

Denklem (14)’ e göre kütle matrisi aşağıdaki gibi elde 

edilmektedir; 

* * *ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ( ) ( ) )T T T T
end end end w end eyl wM J V m V J J RI R I J    (18) 

3.2. Yerçekimi Kuvvet Matrisi Hesaplanması 

Yapılan varsayımlara göre sadece endoskop takımının 

ağırlığının etkisi yerçekimi kuvvet matrisi hesaplarına etki 

etmektedir. Endoskopun ağrılığının genelleştirilmiş 

koordinatlarda etkisini elde etmek için sanal iş prensibi 

kullanılmıştır. Bu prensibe göre; 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

ˆ0T T T TT F T F J

d

   

   

   

      
      

           
      

      

 (19) 

F  ve T  sırasıyla endoskop takımının ağırlığından oluşan 

kuvvet ve momentleri içeren dikey matrisi ile genelleştirilmiş 

tork dikey matrisini belirtmektedir. Dinamik denklemde yer 

alan yerçekimi kuvvet dikey matrisi (19) kullanılarak 

aşağıdaki gibi elde edilir; 

ˆ( ) TG q J F   (20) 

4. Robotun Basitleştirilmiş Dinamik Modelinin 

Doğrulanması 

Önceki bölümde elde edilen basitleştirilmiş dinamik modelin 

doğrulanması üç farklı senaryo içeren benzetim çalışması ile 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalarda basitleştirilmiş 

dinamik denklemlerin hesaplama hatası için kullanılacak 

dinamik model Matlab Simulink programında Simscape 

Multibody (çoklu cisimler) kütüphanesi kullanılarak 

oluşturulmuştur. İlk benzetim çalışması, varsayımlara uygun 

bir şekilde hazırlanan çoklu cisimler modeli ile yapılan 

çalışmadır. Bu benzetim çalışmasında dinamik hesaplamaların 

doğruluğu değerlendirilmektedir. İkinci benzetim 

çalışmasında, hazırlanan çoklu cisimler modeline uzuvların ve 

eyleyicilerin gerçek atalet matrisleri girilmiştir ve hesaplanan 

dinamik modelin oluşturduğu hata incelenmiştir. Son 

benzetim çalışmasında, ikinci benzetim çalışmasına ek olarak 

uzuvların ve eyleyicilerin gerçek ağırlıkları da girilmiştir. Son 

benzetim çalışmasında varsayımlara göre hazırlanan dinamik 

model ile robotun dinamik davranışı kıyaslanmaktadır.  

Benzetim çalışmalarında, hareket referans girdisi olarak 

yapılan ön çalışmalardan elde edilmiş [3] görev uzay 

hareketleri seçilmiş ve Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Referans Girdiler 

  (rad)   (rad) d (mm) 

± 0.1205 ± 0.2043 240 -250 or 150-160 

Maks.  (rad/s) Maks. (rad/s) Maks. d (mm/s) 

0.0685 0.1336 0.0548 
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Ayrıca, benzerim hesaplama sıklığı, adi diferansiyel 

denklem çözücü ve kısıtlama çözücü sırasıyla 1 kHz, 

ODE1(Euler) ve ‘Machine Precision’ seçilmiştir. 

4.1. Basitleştirilmiş Çoklu Cisimler Modeli (Uzuv 

Kütleleri: 0 || Uzuv Ataletleri: 0) 

Bu benzetim çalışmasında çoklu cisimler modelin uzuv 

ağırlıkları ve atalet matrisleri sıfıra çekilmiştir. Bu 

değişiklikler dinamik modeldeki varsayımlarla uyumluluk 

göstermektedir; böylece dinamik model ile çoklu cisimler 

modeli arasında tutarlılık gözlemlenmesi beklenmektedir. 

Hesaplanan ve çoklu cisimler modelinden elde edilen torklar 

Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4: 1. benzetim çalışması için Multibody modelinden ve 

basitleştirilmiş dinamik modelden elde edilen tork değerleri 

Tablo 3: İlk testler için RMS hataları 

 Sağ Motor Sol Motor Orta Motor 

RMS Hata (Nm) 0.0054    0.0054 0.0054 

 

Çoklu cisimler modelinde uzuv eylemsizliklerini sıfır 

matrisi kabul edildiğinde çözücüden dolayı modelde elde 

edilen torklar gürültü içermektedir. Bunu çözmek için alınan 

veriler filtreden geçirilmiştir. Filtreden dolayı oluşan 

gecikmelerin kıyaslamayı etkilememesi için hesaplanan torklar 

da aynı filtreden geçirilmiştir. Beklendiği gibi varsayımlara 

uygun şekilde hazırlanan çoklu cisimler modeli ile 

basitleştirilmiş dinamik model benzer sonuçlar vermiş ve 

böylece basitleştirilmiş model doğrulanmıştır. Elde edilen 

torklar arasındaki hataların RMS değerleri Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 

4.2. Basitleştirilmiş Çoklu Cisimler Modeli (Uzuv 

Kütleleri: 0) 

Yapılan ikinci benzetim çalışmasında çoklu cisimler modeline 

gerçek atalet değerleri girilmiştir fakat uzuvların ağırlıkları 

yine sıfır olarak girilmiştir. Bu benzetim çalışmasında bir 

önceki deneye göre hataların artması fakat atalet değerlerin 

etkisinin düşük olmasından dolayı bu hataların birinci deneyde 

elde edilen hatalara yakın olması beklenmektedir. 

Şekil 5’te verilen sonuçlar modellerin benzer davranış 

sergilediği ve neredeyse aynı sonucu verdiğidir. Tablo 3 ve 4 

kıyaslandığında ise 2. deneyin daha iyi sonuç verdiği 

gözlemlenmiştir. Bunun nedeni 1. deneyde gözlemlenen 

gürültünün sebep olduğu hatadır. 

 

Tablo 4: İkinci testler için RMS hataları 

 Sağ Motor Sol Motor Orta Motor 

RMS Hata (Nm) 0.00022    0.00036 0.00022 

 

 

Şekil 5: 2. benzetim çalışması için çoklu cisimler modelinden 

ve basitleştirilmiş dinamik modelden elde edilen tork değerleri 

4.3. Gerçek Değerlerle Çoklu Cisimler Modeli 

Bu benzetim çalışmasında diğerlerinden farklı olarak 

basitleştirilmiş dinamik model ile uzuvların gerçek atalet ve 

kütle bilgilerin girilmesi ile tasarlanan çoklu cisimler 

modelinin kıyaslanması yapılmıştır. Elde edilen tork grafiği 

Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6: 3. benzetim çalışması için çoklu cisimler modelinden 

ve basitleştirilmiş dinamik modelden elde edilen tork değerleri 

Sonuçlar irdelendiğinde çoklu cisimler modelinden elde 

edilen ve basitleştirilmiş dinamik modelden hesaplanan 

torkların davranışının benzer olduğu ancak iki değer arasında 

bir ölçeklendirme hatasına benzer hata bulunduğu 

değerlendirilmiştir. Bunun nedeni uzuvların ağırlıklarının 

oluşturduğu torklardır. Hatalar Tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 5: Üçüncü testler için RMS hataları 

 Sağ Motor Sol Motor Orta Motor 

RMS Hata (Nm)    0.7236    0.7908 0.7236 

4.4. Düzeltme Katsayılarla Basitleştirilmiş Dinamik Model 

Yukarıda yapılan testler temel alındığında basitleştirilmiş 

dinamik model ile robotun gerçek modeline benzetilen çoklu 

cisimler modeli arasında görülen hataların büyük olduğu 

görülmektedir. Basitleştirilmiş dinamik modelin kullanılması 

için bu hataların en az seviyeye çekilmesi gerekmektedir. 

Bunun için düzeltme katsayıları iK  hesaplanmıştır. 
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*

( )i
i

i

T
K avg

T
  (21) 

i: Sağ, sol ve orta motoru, 

T*: Robotun simscape modelinden elde edilen torkları, 

T: Basitleştirilmiş dinamik modelden elde edilen torkları, 

 avg(.): ortalama alma fonksiyonudur. 

Tablo 2’de verilen çalışma alanı sınırları ile elde edilen 

referans girdilere göre düzeltme katsayılar hesaplanmıştır ve 

Tablo 6’da bu değerler verilmiştir. 

Tablo 6: Testlerin referans girdileri ile düzeltme katsayıları  

Referans (Sinüzoidal) Katsayılar 

 (rad.)   (rad) d(mm.) Ksağ Ksol Korta 

±0.1205 ±0.2043 240-250 1.58 1.65 1.99 

±0.1205 ±0.2043 150-160 1.58 1.65 2 

0 ±0.2043 150-160 1.61 1.64 2.08 

±0.1205 0 150-160 1.61 1.64 2.07 

±0.1205 ±0.2043 200 1.62 1.64 2.03 

0 0 150-160 1.62 1.64 2.07 

0 0 240-250 1.61 1.63 2.01 

±0.1205 0 200 1.62 1.64 2.03 

0 ±0.2043 200 1.62 1.64 2.03 

 

Tablo 6 incelendiğinde, düzeltme katsayıların birbirine 

çok benzer olduğu görülmektedir. Elde edilen katsayıların 

ortalaması ile basitleştirilmiş dinamik modelden hesaplanan 

torklar çarpılarak düzeltilmiş torklar elde edilerek çoklu 

cisimler modeli torkları ile kıyaslanmıştır ve Tablo 7 

oluşturulmuştur.  

Tablo 7:  Seçilen katsayılar ve RMS hataları 

 Sağ Motor Sol Motor Orta Motor 

Katsayılar 1.6078 1.6411 2.0343 

RMS Hata (Nm) 0.0223 0.0251 0.0223 

 

Tablo 7 ile Tablo 4’deki hatalar kıyaslandığında düzeltme 

katsayılarla birlikte tasarlanan basitleştirilmiş dinamik 

modelin doğruluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Tablo 7’de 

hesaplanan hata seviyesi çalışmamız için yeterli görülmüştür. 

5. Robotun İşlemci Altyapısı ve Hesaplama 

Süresi  

Bu çalışma için işlemci tipi olarak 168 MHz hızına kadar 

çıkabilen Arm Cortex M4 seçilmiştir. Bu işlemci tipinin 

seçilme nedeni düşük enerji tüketimiyle birlikte yüksek 

performans sergilemesidir. Sistemin diğer elektromekanik 

bileşenleri ile çalışması öncesinde bu bildiride anlatılan 

basitleştirilmiş dinamik hesapların koşturulmasının işlemcinin 

ne kadar zamanını aldığı analiz edilmiştir. Tasarlanan 

basitleştirilmiş dinamik model kodu Keil MDK-Arm 

platformu kullanılarak geliştirilmiştir. Bahsedilen işlemci 

tarafından basitleştirilmiş dinamik modelin hesaplanma süresi 

2.7 ms olarak hesaplandı.  

 

 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada uzak hareket merkezli 3 serbestlik dereceli 

paralel kinematik yapıya sahip bir ameliyat robotu 

tanıtılmıştır. Robotun hesaplanmış tork yöntemi ile 

denetlenmesi için gerekli dinamik modelinin basitleştirilmesi 

konusu ele alınmış ve basitleştirilmiş modelin doğrulaması 

yapılmıştır. Model denetim döngüsünde kullanıldığında 

işlemcinin hesap yükü test edilerek döngünün 370 Hz 

mertebelerinde olabileceği tespit edilmiştir. İleriki 

çalışmalarda bu hesaplar kullanılarak geliştirilen 

denetleyicinin deneysel testleri yapılacaktır.  

Teşekkür 

Bu çalışmada sunulan araştırmaya destek veren Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) 

teşekkür ederiz (Proje Numarası: 115E726). 
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Özetçe 

Bu çalışma, denge sorunu yaşayan kişilerin rahatsızlıklarının 

belirlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir projenin önemli bir 

parçasıdır. Tüm proje temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. 

İlk aşamada kişinin “hasta” ya da “sağlıklı” gruplardan 
hangisine girdiği belirlenmekte; kişi hasta grubuna dahil olduğu 

takdirde, ikinci aşamada hastalığı tespit edilmeye 

çalışılmaktadır. Çalışmamızda, öncelikle birinci aşamada 

kullanılacak olan verilerin elde edilmesi faaliyetleri 

yürütülmüştür. Bu amaçla, üzerine kuvvet algılayıcılarının 
yerleştirildiği tabanlar üretilmiştir. Tabanlar, deneklere ait 

ayakkabılar içerisine konularak yürüyüş boyunca gerçek 

zamanlı veri toplanmış, sağlanan verilerden hareketle yürüyüşü 

karakterize edecek çeşitli öznitelikler elde edilmiştir. Bu 

öznitelikler değerlendirilerek hasta-sağlıklı şeklinde bir ikili 
sınıflama yapılmıştır. Bu işlemdeki başarı %96 olarak 

belirlenmiştir. Her ne kadar gelinen nokta önemli bir başarımı 

işaret ediyor ise de çalışma, güvenilirliğin artırılması amacıyla 

denek sayısı hacminin yükseltilmesi, ayrıca yeni öznitelikler 

elde edilmesi doğrultusunda sürdürülmektedir. Sağlık dışında 
spor vb. farklı alanlarda da uygulanabilecek olması, çalışmanın 

değerini önemli ölçüde arttırıcı niteliktedir. 

Abstract 

This study is an important part of a well-rounded project to 

determine the reason of problems of people suffering from 

balance disorder. The whole of the project has two major steps, 

where the first step aims to classify the individual as healthy or 
sufferer. In case the belonging is decided as the ‘sufferers’ 

group, a second step follows to sub-classify the problem to 

point to the specific disease. This study covers activities mainly 

upon collecting data to use in the first phase. In this context, 
insole plates are produced that are equipped with force sensors. 

These plates are placed inside the shoes of the subjects and real-

time data is acquired during the walk. Several features are 

derived from the data to characterize the gait which are further 

processed to perform a binary classification as healthy – 

sufferer. The success achieved in this process is calculated as 

96%. Though this value points to a remarkable success, we 
continue with our studies in order to enhance the reliability of 

the system by increasing the volume in the number of subjects 

and deriving new features. Besides medicine, the system can be 

applied to other fields such as sports, computer games etc. 

which makes the study extremely valuable. 

 

1. Giriş  

Denge sistemi rahatsızlıkları gerek iş gerekse sosyal açıdan 
kişinin günlük yaşantısını önemli ölçüde etkilemektedir [1]. Bu 

alandaki sorunların tespitine yönelik olarak başlıca üç temele 

dayanan yöntem uygulanmaktadır. Bunlar: Kuvvet 

algılayıcıları kullanılarak gerçekleştirilen yürüme analizi, 

hareket algılayıcıları temelli davranış analizi ve kamera verisi 
ile yapılan analizdir [3] [4] [5]. Bu kapsamda, bu çalışmaya da 

yön veren ve sıkça kullanılan dinamik yöntemlerden biri, ayak 

altı basınç dağılımı ölçümü ile yapılan yürüme analizidir.  

Ancak, bu analizin yapılması için gerekli olan cihazların 

genellikle yüksek maliyetli oluşu, uzman kullanıcı gerekliliği 
ve bakım maliyetleri nedeniyle, çalışmalar az sayıdaki 

merkezlerde yapılabilmektedir. 

Bununla birlikte, günümüzde teknolojideki gelişmeler ve 

buna paralel olarak giyilebilir algılayıcılardaki yenilikler 
sayesinde, yürüme analizi çalışmalarının daha ekonomik ve 

uygulanabilirliği kolay yöntemlerle yapılması gitgide daha 

fazla gündeme gelmektedir. Bu sayede, analizler klinik 

ortamdan bağımsız olarak yapılabilir olmaktadır [2] [3]. 

Kuvvet algılayıcıları kullanılarak yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, ağırlıklı olarak kapasitif, rezistif ve 

piezoelektrik sensörlerden yararlanıldığı görülmektedir [2] [5] 

[7] [8]. 

 Yürüyüş analizi için çeşitli öznitelikler 

değerlendirilmektedir. Kuvvet algılayıcıları kullanılarak 
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yapılan analizler için literatürde sıkça başvurulan öznitelikler: 

Birim zamandaki adım sayısı, yürüyüş hızı, adım süresi, adımın 

evreleri, adım boyunca basınç dağılımları, vb. şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır [7] [9] [10]. 

Bu çalışmada da, yürüme esnasında her bir ayak tabanının 

uygun dört noktasından toplanan kuvvet verisi ile, denge 

sorunlarının tespitine yönelik analiz  gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmanın özgün yönü, denge sorununa neden olan 
hastalıkların belirlenmesinde bugüne kadar literatürde dikkate 

alınmamış olan özniteliklerin değerlendirilmiş olmasıdır. Bu 

çerçevede her bir algılayıcının adım boyunca aktif olma süresi, 

yüklendiği enerji ve ilgili verinin harmonik distorsyonu girdi 

olarak kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmanın benzer çalışmalara 
göre üstün yönlerinden biride, özniteliklerin analizinde her 

adımın ayrı ayrı incelenmesi ve böylece yürüyüş esnasında 

gerçekleşebilecek anlık değişimlerin belirlenebilmesi amacıdır.  

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, bildirinin sonraki 

bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2’de veri toplama 

sistemi yapısı tanıtılmıştır. Bölüm 3’de veri analizi ile ilgili 

bilgiler sunulmuş, Bölüm 4’te deney sonuçları verilmiştir. 

Bölüm 5’te ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi sunulmuş, 

bundan sonraki çalışmalarda ele alınacak hususlar tartışılmıştır.  

2. Veri Toplama 

Veri toplama sistemi ile ilgili blok şema Şekil 1’de 

görülmektedir. Ayak tabanına yerleştirilen kuvvet 

algılayıcılarından toplanan veriler önce vücut üzerinde taşınan 

Arduino Mega ünitesine aktarılmakta, ardından Bluetooth 
modül aracılığı ile kablosuz ortamda verilerin işleneceği 

bilgisayara aktarılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 1: Sistem prensip şeması. 

2.1. Algılayıcı Yerleşimi 

Literatürdeki uygulamalar ve öne çıkan noktalar dikkate 

alınarak, algılayıcı yerleşimi Şekil 2’de gösterildiği gibi 

yapılmıştır. Bu düzen sağlanarak, beş farklı ayakkabı numarası 

(36-38-40-42-44) için tabanlıklar üretilmiştir.  

 

 

 

Şekil 2: Sağ ayağa ilişkin tabanlık algılayıcı yerleşimi. 
 

2.2. Kuvvet Algılayıcısı 

Algılayıcılar ile ilgili yapılan araştırma ve denemeler 

sonucunda, ölçüm tekrarlana bilirliğinin yüksek olması; hafif, 

ince, esnek ve dayanıklı yapıda olduğundan uygulama kolaylığı 
sağlaması, maliyet ve düşük güç tüketimi avantajı gibi açılardan 

öne çıkan PL-2728 modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Algılayıcı görseli Şekil-3’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3: Kullanılan kuvvet algılayıcısı görseli. 

 

Algılayıcı ile ilgili bazı karakteristikler Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1: PL-2728 kuvvet algılayıcısı karakteristikleri 

Çalışma bölgesi 0,2 N-20N 

Tekrarlanabilirlik +/- %2 

Boştaki direnci >10 Mohm 

Histerezis +10% maksimum 

Yükselme süresi <3 mikrosaniye 

 

2.3. Veri Toplanması 

Veriler, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Odyoloji Bölümü’nde 

toplanmıştır. Bu amaçla veri toplama işlemi öncesinde İstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü’nden Etik Kurul onayı alınmıştır. 

Ayrıca, araştırmaya katılan deneklerden onam formu 

imzalatılmak sureti ile gönüllü olduklarına dair belge alınmıştır. 

Denekler ile ilgili ayrıntılı bilgi Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Deneklerin dağılımı 

Denek Kadın Erkek 

Sağlıklı 4 8 

Hasta 6 12 

3. Veri Analizi 

Algılayıcının gerilim-kuvvet karakteristiği doğrusal değildir.  
Yürüyüş analizi için gerilim değil, fakat kuvvet değerleri 

gerektiğinden, algılayıcı laboratuvarda kullanılan bir düzenek 

ile bu doğrultuda kalibre edilmiştir. Elde edilen kalibrasyon 

eğrisi Şekil 4’te görülmektedir. Eğri uydurma yöntemi ile elde 

edilen bağıntı ise (1) ifadesi ile verilmiştir. 

 

y=e^((x+0,2245)/0,9265)  (1) 

 

Bu ifadede y kütleyi, x ise gerilim değerini göstermektedir. 

 

 

  

Şekil 4: Algılayıcının kalibrasyon eğrisi. 

A3 

A2 

A1 

A0 
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Kalibrasyon eğrisinin örnek bir kuvvet algılayıcısı verisine 

uygulanması sonucu elde edilen grafikler Şekil 5’te 

gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5: Kalibrasyon eğrisinin örnek bir veri üzerindeki etkisi. 

 

3.1. Algılayıcıların Aktif Olma Oranları  

Analiz çalışmamızda bir adımın başlangıç anından (topuğun yer 

ile temasının başlaması) bitiş anına (ayak baş parmağının yer 

ile temasının kesilmesi) kadar geçen süre ‘adım süresi (T)’ 
olarak tanımlanmıştır. Bu adım boyunca algılayıcıların aktif 

olma süreleri ise sırası ile T0, T1, T2, T3 olarak 

isimlendirilmiştir (Şekil 6). 

 

 

 

Şekil 6: Bir adımda algılayıcıların aktif olma süreleri. 

 

Algılayıcıların bir adım süresi boyunca aktif olma oranları  

 

Algılayıcı Adım Oranı =
Algılayıcı Aktif Olma Süresi

Adım Süresi
          (2) 

 

ifadesi ile tanımlanmıştır. 

 

3.2. Algılayıcıların Yüklendiği Enerji Oranları 

Bir adım süresince, her bir algılayıcının yüklendiği enerji, ilgili 

algılayıcı verisi ile zaman ekseni arasında kalan alan ile 

orantılıdır. Bu konu ile ilgili örnek bir grafik Şekil 7’de 

görülmektedir. Burada A0-A3 ilgili algılayıcı numaralarıdır. 

 
 

Şekil 7: Adım süresince algılayıcıların yüklendikleri enerji 

görseli.  

 

Bir adımda algılayıcılara ait toplam enerji  

 

𝐴𝑇 = 𝐴0 + 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3     (3) 

 

şeklinde ifade edildiğinde, her bir algılayıcının yüklendiği 

enerji oranı Ai/AT şeklinde hesaplanmaktadır. 

3.3. Algılayıcı Verilerine İlişkin Harmonik Distorsyonlar 

Kuvvet sensör verilerinin harmonik distorsyonları 

sendelemenin bir ölçütü olarak değerlendirilmiştir. Harmonik 

distorsyon 

 

𝑇𝐻𝐷 =
∑ 𝐶𝑘

2
𝑘=2

𝐶1
                  (4) 

 

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada 𝐶𝑘, ‘k’ıncı harmoniğin, 𝐶1 

ise temel harmoniğin efektif değeridir.  

Analizimizde, her bir adımdaki algılayıcılara ait kuvvet 
verileri Fourier Dönüşümü ile incelenmiş, elde edilen veriler 

için harmonik distorsyon hesapları yapılmıştır. Hasta ve sağlıklı 

deneklere ait örnek spektrumlar Şekil 8’de görülmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 8: Örnek frekans spektrumları. Üstte: Sağlıklı deneğe ait, 

Altta: Hasta deneğe ait 
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4. Deneysel Sonuçlar 

Veri toplama işlemi, Etik Kurul onayı alınarak İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Odyoloji Bölümü’nde 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yaklaşık 12 metre uzunluğunda 

doğrusal bir parkur kullanılmıştır. Yürüyüş alanımızda 
denekler sağ ve sol ayak olmak üzere, toplamda ortalama on altı 

adım atmışlardır. Aşağıda paylaşılan deneysel sonuçlar, bu 

yürüyüş sırasında kayıt edilen sağ ayak tabanı (sekiz adım) 

altına yerleştirilmiş dört adet algılayıcıya aittir.  

4.1. Algılayıcıların Aktif Olma Oranlarına Ait Veriler 

Şekil 9’da sağlıklı ve hasta deneklere ait örnek ‘algılayıcı aktif 

olma oranları’ verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 9: Örnek ‘algılayıcıların aktif olma oranları’. Üstte: 

Sağlıklı deneğe ait, Altta: Hasta deneğe ait  

4.2. Algılayıcıların Yüklendiği Enerji Oranlarına Ait 

Veriler 

Şekil 10’da sağlıklı ve hasta deneklere ait örnek ‘algılayıcıların 

yüklenmiş oldukları enerji oranları’ sunulmuştur. 

 

 

 
 

Şekil 10: Örnek ‘algılayıcıların yüklendiği enerji oranları’. 

Üstte: Sağlıklı deneğe ait, Altta: Hasta deneğe ait  

 

4.3. Algılayıcı Verilerine İlişkin Harmonik Distorsyon 

Verileri 

Şekil 11’de sağlıklı ve hasta deneklere ait örnek ‘harmonik 

distorsyonu’ değerleri görülmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 11: Örnek ‘algılayıcı harmonik distorsiyon oranları’. 

Üstte: Sağlıklı deneğe ait, Altta: Hasta deneğe ait  

 

Elde edilen veriler incelendiğinde, farklı öznitelikler için farklı 

algılayıcı verilerinin etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 

sınıflama işleminde yardımcı olabilecek öznitelikler için belirli 
algılayıcıların verileri dikkate alınmalıdır. Bu konu ile ilgili 

olarak Tablo 3 oluşturulmuştur. 

Tablo 3: Temel öznitelikler için etkili olan algılayıcı 

verileri 

Öznitelik Etkili olan algılayıcı 

Aktif olma oranı A0, A1, A2 

Yüklendiği enerji oranı A0, A1, A2, A3 

Harmonik distorsiyon oranı A2, A3 

 

Bir sonraki adım olarak, Tablo 3 ‘de belirtilen temel 

özniteliklerin kendi aralarındaki korelasyonlardan oluşan 
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öznitelikler oluşturulmuştur. Bu şekilde, örneğin A1 

algılayıcısının aktif olma oranı ile harmonik distorsyonu 

arasındaki ilişkinin yeni bir öznitelik olarak değerlendirilip  

değerlendirilemeyeceği araştırılmıştır. Bu araştırmalar 

sonucunda sınıflandırma işlemi için toplam olarak 18 adet 

öznitelik belirlenmiştir. 

Bu aşamadan sonra MATLAB ortamında çeşitli makineler elde 

edilen verilerle eğitilmiştir. Bazı sonuçlar Tablo 4’de 

listelenmiştir. 

Tablo 4: Makine öğrenimi başarımları 

Algoritma Başarı oranı (%) 

SVM (Kübik) 96 

KNN (Fine) 92 

Complex Tree 92,5 

Ensemble (Subspace KNN) 90.4 

 

Tablo 4’ten de görüldüğü üzere, kullanılan toplam 12 makine 

eğitimi algoritması arasında en yüksek başarım %96 ile Destek 

Vektör Makineleri (Support Vector Machines-SVM) ile elde 

edilmiştir. 

 

5. Sonuçlar 

Bu çalışma geniş kapsamlı bir projenin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Proje genelinde, denge sorunu yaşayan 

kişilerin sorunlarının belirlenmesine yönelik algoritma 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede, kişi önce hasta-

sağlıklı şeklinde bir ikili sınıflama işleminden geçirilmekte, 

‘hasta’ grubuna dahil olması halinde ise, hangi spesifik 

hastalığın söz konusu olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Bu çalışmada ise, yukarıda açıklanan metodolojinin ilk ayağı 

olan ikili sınıflama işleminin, ayak-altı kuvvet dağılımının 

ölçülmesi temeline dayanılarak yapılması hedeflenmiştir. Bu 

amaçla üretilen ve her birinin uygun dört noktasında kuvvet 
algılayıcıları bulunan tabanlıklar ayakkabı içlerine 

yerleştirilerek, yürüyüş sırasında veri toplanmıştır. Bu 

verilerden hareketle, her bir algılayıcının aktif olma oranı, 

yüklendiği enerji oranı, algılayıcı verisindeki harmonik 

distorsiyon ve bu temel nitelikler arasındaki korelasyonlardan 
oluşan toplam 18 öznitelik belirlenmiştir. Bu öznitelikler 

kullanılarak MATLAB ortamında eğitilen makineler arasında 

SVM’den %96 gibi yüksek bir başarı oranı elde edilmiştir. 

Her ne kadar yüksek bir başarı oranı elde edilmiş ise de, 

sistemin güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarımız devam 

etmektedir. Özellikle denek sayısındaki artışın sistem 

doğruluğu üzerinde doğrudan etkisi olacağı tabiidir. Bununla 

birlikte, zaman serisi temeline dayanan kaotik yaklaşım 
yöntemi başta olmak üzere farklı kaynaklara dayalı yeni 

özniteliklerin sisteme katılması faaliyetlerimiz de 

sürdürülmektedir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) arasında 

günümüzde en çok kullanılan fonksiyonlardan birisi olan 

uyarlamalı hız kontrol sistemi (ACC) için model öngörülü 

kontrol tabanlı (MPC) bir kontrol yapısı önerilmiştir. 

Çalışmada öncelikle uyarlamalı hız kontrol sistemini oluşturan 

ego aracı, araç arası dinamikler ve bozucu etkiler 

modellenmiştir. ACC sistemi takip mesafesi referansı 

oluşturmak amacı ile sabit zaman aralığı (Constant Time Gap 

Policy) kullanılmış, sürüş konforunu ve insan ile olan benzerliği 

arttırmak için de bir sürücü modeli oluşturularak, her iki 

yaklaşım problem formuluzasyonuna dahil edilmiştir. Elde 

edilen denklemler ile sistemin durum uzay modeli oluşturulmuş 

bozucu etkileri bastırmak ve son hal hatasını gidermek amacı 

ile sisteme integral etki eklenmiştir. Daha sonra problem 

formuluze edilerek amaç ölçütü belirlenmiştir. Tasarlanan 

kontrolör, geliştirilen kapalı döngü benzetim modeli 

kullanılarak bozucu etkilerin ölçülemediği, anlık olarak 

ölçüldüğü ve gelecek için öngörüldüğü durumlarda ayrı ayrı 
test edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Abstract 

Adaptive cruise control (ACC) function is one of the most 

widely used advanced driver assistance systems (ADAS) today. 

In this work a model predictive controller (MPC) structure is 

proposed for ACC problem. Firstly, as the components of the 

adaptive cruise control system, ego vehicle dynamics, inter 

vehicular dynamics and disturbance dynamics are modeled. To 

generate the reference for car following distance, a constant 

time gap policy is implemented. Additionally, in order to 

achieve drive comfort and similarity to a real human driver, 

vehicle following driver model is proposed and integrated to 

problem formulation. With the models generated, state space 

equations are constructed and an integral action is added to 

enhance disturbance rejection and prevent steady state error. 

Afterwards, problem is formulated together with objective 

function. Designed controller is tested in closed loop simulation 

model under three cases each of which: no disturbance 

measurement, instantaneous disturbance measurement and 

disturbance preview based on current ego vehicle speed. 
Results are presented and compared for each case. 

1. Giriş 

Araç hız sabitleme sistemleri motorlu araçların yola çıktığı ilk 

günden beri üzerinde çalışılan ve sürekli geliştirilen bir sürüş 

destek fonksiyonu olmuştur. Temelde içten yanmalı motorun 

hızını kontrol etmeye dayanan araç hız sabitleme sistemi, 

düşünülenin aksine oldukça eski bir sistemdir. Modern motorlu 

taşıtların ilk defa piyasaya sürüldüğü 1900’lü yılların başında 

bile hız sabitleme sistemi ile donatılmış çeşitli araçlar mevcut 

idi, [1]. Bu günkü elektromekanik kontrol sistemlerine benzer 

yapıda olan ilk hız sabitleme sistemi örneği ise seri üretim 

araçlarda 1960’lı yıllarda uygulanmıştır, [2]. Hız sabitleme 

sistemlerinin seri üretim araçlarda bu kadar erken 

yaygınlaşasına karşın, araç hızını çeşitli koşullara (öndeki araca 

olan mesafe, yaklaşan bir eğim, hız limiti vb.) göre uyarlamalı 

olarak kontrol edebilen, uyarlamalı hız kontrol sistemlerinin 

yaygınlaşması 90’lı yılları bulmuştur. İlk örnekler, temelde 

yalnızca öndeki araç ile arada olan takip mesafesini ölçerek, 

ACC aracının hızını bu mesafeye göre ayarlamayı amaçlıyordu. 

Japon Mitsubishi firması mesafeyi ölçmek için LIDAR sensörü 

kullanan bir ACC sistemini 1995 yılında piyasaya sürerken, 

Alman Mercedes firması mesafe ölçümünde RADAR kullanan 

ve frenleme yapabilen ilk ACC sistemini 1999 yılında piyasaya 

sürmüştür. Standart ACC sisteminin dur-kalk trafikte de 

çalışmasına olanak sağlayan ACC Stop&Go sistemi ise ilk defa 

Toyota, Lexus tarafından 2006 yılında piyasaya sürülmüştür. 

Günümüzde ise araçların birbiri ile haberleştiği kooperatif ACC 

(CACC), trafik işaretlerini algılayıp karar alabilen akıllı ACC 

(iACC), trafik ve topoloji bilgisine göre önlem alabilen 

öngörülü ACC(PACC) gibi birçok uyarlamalı hız sabitleme 
sistemi geliştirme aşamasındadır, [3]. 

Literatürde önerilen ACC sistemlerinin büyük bir kısmında, 

araçlar arasındaki mesafeye göre ACC aracının referans ivme 

(ya da hız) değerini hesaplayan bir üst seviye kontrolör ve üst 

seviye kontrolörün belirlediği referans ivme değerinin ACC 
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aracı tarafından uygulanmasını sağlayan bir alt seviye kontrolör 

yapısı önerilmektedir, [4]. ACC sistemi üzerine yapılan 

çalışmalar daha çok ivme referansını oluşturan üst seviye 

kontrolör üzerine yoğunlaşmaktadır. Klasik kontrol yöntemleri 

uygulanarak sonuç alınmış bir çalışmada, üst kontrolör aracın 

hız ve mesafe kontrolü arasındaki anahtarlamayı yapmakta ve 

alt kontrolör tarafından gerçekleştirilecek hız kontrolü 

referansını kazanç düzenleyen PI kontrolör yapısı ile 

oluşturmaktadır, [5]. Bununla beraber, yol eğimi, rüzgar 

kuvveti gibi doğrusal olmayan dış etkenlerin de bastırıldığı 

çeşitli PI kontrolör yapıları literatürde önerilmektedir, [6]. 

Literatürde bulanık mantık ve yapay sinir ağları kullanılan 

çeşitli metotlar, [7,8] önerilse de, çoğunlukla görece basit PID 

yapılarının ya da MPC kontrolör yapılarının tercih edildiği 

görülmektedir. Literatürde birçok örnek olmakla birlikte, çoklu 

ölçütlerin daha az parametre ile ayarlanabildiği kısıtlı doğrusal 

MPC uygulamasında, alt seviye kontrolör ve araç dinamikleri 

genelleştirilmiş doğrusal araç dinamikleri (GVLD) ile 

modellenmiştir, [9]. Takip mesafesi olarak sabit zaman aralığı 

kuralı uygulanmış ve güvenlik, konfor yakıt ekonomisi 

ölçütlerinin parametrik olarak ayarlanabildiği bir problem 

formulasyonu elde edilmiştir. Bir başka çalışmada ise sistem 

modeli elde edilirken enerji denklemleri kullanılmış ve 

bağımsız parametre olarak zaman değil, mesafe seçilerek 

problem formulasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu sayede topoloji 

ve trafik bilgisinin, ACC aracının hızı ile olan bağlantısı 

koparılmış ve yakıt ekonomisi odaklı bir MPC yapısı 
geliştirmeye daha uygun bir yapı elde edilmiştir, [10]. 

Gerek en basit haliyle ACC olsun, gerekse de günümüzde 

geliştirilen kooperatif, akıllı ve öngörülü ACC sistemleri gibi 

daha karmaşık sistemler olsun uyarlamalı hız kontrol sistemleri 

model öngörülü kontrol yapısı için oldukça uygun 

problemlerdir. Örneğin model öngörülü kontrolün kolaylıkla 

mümkün kıldığı sistem durumlarına ve kontrol işaretlerine kısıt 

koyabilme imkanı, sürüş güvenliği açısından avantaj 

sağlamaktadır. Bunun yanında öngörülen durumların MPC 

yapısı içerisinde kullanılabilmesi, navigasyon ve bulut 

sistemlerinden alınan trafik ve topoloji bilgisinin öngörü olarak 

kullanılabilmesi sayesinde güvenlik, konfor ve yakıt 

ekonomisinin artırılması sağlamaktadır. Bütün bu avantajların 

yanı sıra, gelişen işlem gücü sayesinde model öngörülü kontrol 

yapısının en büyük dezavantajı olan hesaplama karmaşıklığı ve 

uzun işlem süreleri de artık daha az problem olmakta, MPC 

yapısının ACC sistemlerinde uygulamaları her geçen gün 
artmaktadır. 

Bu bildiride, öncelikle uyarlamalı kontrol sistemi modeli 

oluşturulacaktır, daha sonra oluşturulan bu model kullanılarak 

MPC formulasyonu elde edilecek ve geliştirilen kontrolör farklı 
senaryolarda değerlendirilerek sonuçlar sunulacaktır. 

2. Sistem Modeli 

Uyarlamalı hız kontrol sistemi, araçlar arasındaki mesafeyi 

kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple öncelikle araçlar 

arasındaki dinamikler tanımlanmalıdır. Şekil 1’de belirtilen  

𝑣𝑒𝑔𝑜, 𝑎𝑒𝑔𝑜 değişkenleri sırası ile ACC sisteminin aktif olduğu 

“ego” aracının hız ve ivme değerini 𝑙𝑒𝑔𝑜  değeri ise ego aracının 

uzunluğunu belirtmektedir. 𝑣𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟  ve  𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟   değeri ise takip 

edilen lider aracın hız ve ivme değerini ifade etmektedir. 

 

Şekil 1: ACC sistemi şematik gösterimi 

Bu durumda araçlar arası mesafe ve hız denklemleri (1) ve (2) 

olacaktır. Burada 𝑑𝑑 araçlar arası mesafe farkını, 𝑣𝑑 ise araçlar 

arası hız farkını ifade etmektedir: 

 𝑑𝑑 = 𝑑𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 − 𝑑𝑒𝑔𝑜 − 𝑙𝑒𝑔𝑜  (1) 

𝑣𝑑 = 𝑣𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 − 𝑣𝑒𝑔𝑜  (2) 

Takip mesafesi hatası, 𝑑𝑒 , ise arzu edilen araçlar arası mesafe 

, 𝐿𝑟𝑒𝑓 , ile ölçülen mesafenin farkı olarak (3) denklemi ile 

tanımlanmıştır: 

𝑑𝑒 = 𝐿𝑟𝑒𝑓 − 𝑑𝑑 (3) 

Takip mesafesi referansının oluşturulmasında çeşitli yöntemler 

mevcuttur. Sabit mesafe referansı (Constant Spacing Policy),  

sabit zaman aralığı referansı (Constant Time Gap Policy) bu 

metotlardan en çok kullanılanlarıdır. Bu çalışmada, konvoy 

kararlılığı açısından en uygun metotlardan birisi olan, [11], 

sabit zaman aralığı metodu kullanılmıştır. Denklemde belirtilen 

𝜏 ve 𝑙0 sırası ile öndeki araç ile zaman farkını ve sabit güvenlik 

mesafesini ifade etmektedir. 

𝐿𝑟𝑒𝑓 = 𝑣𝑒𝑔𝑜𝜏 + 𝑙0 (4) 

Araç dinamik denklemleri ise aracın kütlesine ve araç 

üzerindeki kuvvetlere bağlıdır. Araç üzerindeki dış kuvvetler 

Şekil 2’de belirtilmiştir. 

 

Şekil 2: Araç üzerindeki dış kuvvetler 

Araç üzerine etkiyen  𝐹ℎ𝑎𝑣𝑎 , 𝐹𝑒ğ𝑖𝑚  ve 𝐹𝑦  kuvvetleri sırası ile 

aerodinamik hava direnci, eğim direncini ve teker yuvarlanma 

dirençlerini ifade etmektedir. 𝐹ç𝑒𝑘𝑖ş, 𝑚 ve 𝑔 ifadeleri ise sırası 

ile çekiş kuvveti, araç kütlesi ve yerçekimi ivmesini ifade 

etmektedir. Bu durumda araç ivme denklemi (5), (6) ,(7), (8), 

(9) denklem seti ile ifade edilecektir. Denklemlerdeki 𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç, 

𝐶𝑑 , 𝐴𝑓, 𝜌, 𝜃 ve 𝐶𝑦𝑑 ifadeleri sırası ile toplam direnç kuvveti, 

hava sürtünme katsayısı, yüzey alanı, hava yoğunluğu, yol 
eğimi ve teker yuvarlanma direnci katsayısını ifade etmektedir. 

𝐹ç𝑒𝑘𝑖ş − 𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç = 𝑎𝑒𝑔𝑜𝑚 (5) 

𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç = 𝐹ℎ𝑎𝑣𝑎 + 𝐹𝑒ğ𝑖𝑚 + 𝐹𝑦 (6) 
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𝐹ℎ𝑎𝑣𝑎 =
1

2
𝐶𝑑𝐴𝑓𝜌𝑣𝑒𝑔𝑜

2  (7) 

𝐹𝑒ğ𝑖𝑚 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜃) (8) 

𝐹𝑦 = 𝑚𝑔𝐶𝑦𝑑 (9) 

Önerilecek kontrolörde otomatik kontrol yapısının gerçek bir 

sürücü ile olan benzerliği de amaç ölçütlerinden birisi olacaktır. 

Bu sebeple literatürdeki sürücü modelleri incelenmiş ve araç 

takip eden sürücü (Driver Car-Following) olarak bilinen model 

kullanılmıştır. Bu modelde sürücü modeli, tipik bir sürücü 

tarafından gerçekleştirilen ivme davranışı ile ilişkilendirilerek, 

iki araç arasındaki hız farkına ve takip mesafesi hatasına bağlı 

olacak şekilde tanımlanmıştır, [9]. Denklem (10) ile belirtilen 

modelde, sırası ile 𝑎𝑑𝑚 , 𝑘𝑉  ve 𝑘𝐷  sürücü modeli ivme 

referansı, hız farkı katsayısı ve takip mesafesi hatası 
katsayısıdır. 

𝑎𝑠𝑚 =  𝑘𝑉𝑣𝑒 + 𝑘𝐷𝑑𝑒 (10) 

Aracın içten yanmalı motor, şanzıman ve hareketli mekanik 

ünitelerinden kaynaklanan alt dinamiklerini temsil etmek amacı 

ile çekiş kuvveti referansı ile gerçekleşen çekiş kuvveti arasında 

birinci mertebeden bir transfer fonksiyonu olduğu 

varsayılmıştır. Bu denklemde 𝐹ç𝑒𝑘𝑖ş,𝑟𝑒𝑓  çekiş kuvveti 

referansını ifade etmektedir. 

𝐹ç𝑒𝑘𝑖ş =
𝐾𝐿

𝑇𝐿𝑠 + 1
𝐹ç𝑒𝑘𝑖ş,𝑟𝑒𝑓 

(11) 

Denklem (5) ile Denklem (11) kullanılarak aracın ivme 
denklemi (12) bulunmuştur:  

�̇�𝑒𝑔𝑜

=
𝐾𝐿

𝑇𝐿𝑚𝑣
𝐹ç𝑒𝑘𝑖ş,𝑟𝑒𝑓 −

1

𝑇𝐿
𝑎𝑒𝑔𝑜

−
1

𝑚𝑣
�̇�𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç −

1

𝑇𝐿𝑚𝑣
𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç 

(12) 

 

Bulunan bu denklemler kullanılarak, sistemin MPC 

formulasyonunda kullanılacak durum uzay denklemleri elde 

edilmiştir. Sistem durumları 𝑑𝑒 , 𝑣𝑒 , 𝑎𝑒𝑔𝑜  ve 𝑎𝑒  sırası ile 

pozisyon referansı takip hatası, iki araç arasındaki hız farkı, ego 

aracı ivmesi ve sürücü modeli ile araç ivmesi arasındaki farkı 

belirten ivme hatası olarak tanımlanmıştır. 

𝑥 = [

𝑑𝑒

𝑣𝑒

𝑎𝑒𝑔𝑜

𝑎𝑒

] (13) 

𝑑𝑒 = 𝐿𝑟𝑒𝑓 − 𝑑𝑑  
(14) 

𝑣𝑒 = 𝑣𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 − 𝑣𝑒𝑔𝑜 (15) 

𝑎𝑒 = 𝑎𝑠𝑚 − 𝑎𝑒𝑔𝑜 (16) 

Belirlenen durumlar ile oluşan durum uzay denklemleri 
Denklem (17) ve Denklem (18)’de verilmiştir: 

 

[
 
 
 

�̇�𝑒

�̇�𝑒

�̇�𝑒𝑔𝑜

�̇�𝑒 ]
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
0 −1 𝜏 0
0 0 −1 0

0 0 −
1

𝑇𝐿

0

0 −𝑘𝑑 (
1

𝑇𝐿

− 𝑘𝑉 + 𝑘𝐷𝜏) 0
]
 
 
 
 
 

[

𝑑𝑒

𝑣𝑒

𝑎𝑒𝑔𝑜

𝑎𝑒

] 

+

[
 
 
 
 
 

0
0
𝐾𝐿

𝑇𝐿𝑚𝑣

−
𝐾𝐿

𝑇𝐿𝑚𝑣]
 
 
 
 
 

𝐹ç𝑒𝑘𝑖ş,𝑟𝑒𝑓

+

[
 
 
 
 
 
0 0 0
1 0 0

0 −
1

𝑇𝐿𝑚
−

1

𝑚

𝑘𝑉

1

𝑇𝐿𝑚

1

𝑚 ]
 
 
 
 
 

[

𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟

𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç

�̇�𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç

] 

 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 + 𝑃𝑣 

 

(17) 

[

𝑦1

𝑦2

𝑦3

] = [
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1

] [

𝑑𝑒

𝑣𝑒

𝑎𝑒𝑔𝑜

𝑎𝑒

] 

𝑦 = 𝐶𝑥 

(18) 

 3. Model Öngörülü Kontrol 

MPC yapısı itibari ile genellikle ayrık zamanda tasarlanan bir 

kontrol metodudur. Bu sebeple öncelikle (17) ve (18) ile ifade 

edilen sürekli zaman durum uzay denklemleri, uygun 

örnekleme zamanı seçilerek ayrık zaman durum uzay 
denklemlerine dönüştürülmüştür:  

𝑥(𝑘) = 𝐴𝑑𝑥(𝑘 − 1) + 𝐵𝑑𝑢(𝑘 − 1)
+ 𝑃𝑑𝑣(𝑘 − 1) 

𝑦(𝑘 − 1) = 𝐶𝑑𝑥(𝑘 − 1)  

(19) 

Sisteme integral etki eklemek için, durum denklemleri artımsal 

olarak yazılarak çıkış ve çıkışın integrali sisteme yeni durumlar 
olarak eklenmiştir:  

[
∆𝑥(𝑘 + 1)

𝑦(𝑘 + 1)
𝑞(𝑘 + 1)

]

= [
𝐴𝑑 0 0
𝐶𝐴𝑑 𝐼 0
0 𝐼 𝐼

] [
∆𝑥(𝑘)

𝑦(𝑘)
𝑞(𝑘)

]

+ [
𝐵𝑑

𝐶𝐵𝑑

0

] ∆𝑢(𝑘) + [
𝑃𝑑

𝐶𝑃𝑑

0

] ∆𝑣(𝑘) 

𝑦(𝑘) = [0 𝐼 0] [
∆𝑥(𝑘)

𝑦(𝑘)
𝑞(𝑘)

] 

(20) 

Problem için tüm durum değişkenleri ve değişimleri, kontrol 

sinyali ve değişimi ile çıkış işaretinin bulunduğu genel bir amaç 

ölçütü tanımlanmıştır. Bu amaç ölçütündeki ilgili ağırlıklar sıfır 

seçilerek, farklı terimler amaç ölçütü olmaktan 

çıkarılabilecektir. Bu sayede daha esnek bir problem 

formulasyonu elde edilmiştir.  
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Şekil 3: Kapalı çevrim benzetim modeli 

Amaç ölçütü denkleminde görülen ifadelerden 𝑅𝑠, öngörü ufku 

boyunca sisteme uygulanacak olan referans işaretini 𝑦 ve 𝑤𝑦 

sırası ile çıkış işareti ve takip hatası ağırlığını ∆𝑢  ve 𝑤∆𝑢 

kontrol işareti değişimi ve kontrol işareti değişiminin ağırlığını 

𝑢 ve 𝑤𝑢  kontrol işareti ve kontrol işareti ağırlığını ∆𝑥 ve 𝑤∆𝑥 

durum değişkenlerinin değişimini ve durum değişkenleri 

değişiminin ağrılığını 𝑥 ve 𝑤𝑥 durum değişkenlerini ve durum 

değişkenleri ağrılığını son olarak 𝑞  ve 𝑤𝑞  ise integral 

durumunu ve integral durumunun ağırlığını ifade etmektedir. 

𝐽 = ∑ (𝑅𝑠(𝑘𝑖 + 𝑘) − 𝑦(𝑘𝑖 + 𝑘))
𝑇
𝑤𝑦(𝑅𝑠(𝑘𝑖 +

𝑁𝑝−1

𝑘=0

𝑘) − 𝑦(𝑘𝑖 + 𝑘)) + ∆𝑥𝑇(𝑘𝑖 + 𝑘)𝑤∆𝑥 ∆𝑥(𝑘𝑖 + 𝑘) +

𝑥𝑇(𝑘𝑖 + 𝑘)𝑤𝑥𝑥(𝑘𝑖 + 𝑘) + 𝑞𝑇(𝑘𝑖 + 𝑘)𝑤𝑞∆𝑞(𝑘𝑖 +

𝑘) + ∑ ∆𝑢𝑇(𝑘𝑖 + 𝑘)𝑤∆𝑢∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑘) + 𝑢𝑇(𝑘𝑖 +𝑁𝑐
𝑘=0

𝑘)𝑤𝑢𝑢(𝑘𝑖 + 𝑘)  

(21) 

Denklem (21) ile ifade edilen karesel amaç ölçütünde, 

bilinmeyen durum değişkenleri ve çıkışlar kontrol sinyali 

cinsinden yazılır ise Denklem (22) formuna getirilebilir. Burada 

𝑢 kontrol ufku boyunca hesaplanan kontrol işareti dizisi, 𝑓, 𝑏 

ve 𝐻 ise sabit vektör ve matrislerdir. 

𝐽 =
1

2
𝑢𝑇𝐻𝑢 + 𝑓𝑢 + 𝑏 (22) 

Standart karesel forma getirilen amaç ölçütünü en küçük yapan 

kontrol işareti dizisi kısıt içermeyen durumda analitik olarak, 

kısıt içeren durumlarda ise karesel programlama gibi 

optimizasyon teknikleri ile bulunabilir. 

4. Sayısal Deney Sonuçları 

Tasarlanan kontrolörün performansını değerlendirebilmek 

amacı ile MATLAB/Simulink ortamında Şekil 3’te görülen 

kapalı döngü benzetim modeli oluşturulmuştur. Ego aracının 

Denklem (5), (6), (7), (8), (9) ve (11) kullanılarak modeli 

oluşturulmuştur. Oluşturulan araç modeli ve tasarlanan MPC 

kontrolör ile sistemin kapalı döngü benzetim modeli 

kurulmuştur. Sisteme etkiyen bozucu etkiler olan direnç 

kuvvetleri, direnç kuvvetlerinin türevi ve takip edilen aracın 

ivmesi belirlenerek, bozucu etkilerin ölçülemediği, anlık 

ölçülebildiği ve gelecekte öngörülebildiği durumlar için 

benzetim sonuçları sunulmuştur. Benzetim modeli ve sayısal 

deney sonuçları ile ilgili detaylı bilgi [12] kaynağında 

mevcuttur.  

Benzetim çalışmalarında kullanılan model ve kontrolör 

parametrelerinin sayısal değerleri, sırası ile Tablo 1 ve Tablo 2’ 

de sunulmaktadır: 

Tablo 1: Benzetim modeli parametreleri 

Parametre Değer 

𝐶𝑦𝑑 0.006 𝑁/(𝑚/𝑠) 

𝐶𝑑 0.75 

𝐴𝑓 6.25 𝑁 𝑚2 

𝜌 1.2 𝑘𝑔/𝑚3 
𝐾𝑙 1 

𝑇𝑙 0.45𝑠 

𝜏 2.5𝑠 

𝑙0 10𝑚 

𝐾𝑣 0.25 𝑠−1 

𝐾𝑑 0.02 𝑠−2 

𝑇 0.04 𝑠 

Tablo 2: Kontrolör Parametreleri 

Parametre Değer 

𝑤𝑑𝑢 0.0001 

𝑤𝑥 [0.1 0.01 1 0.0001] 
𝑤𝑞 0.0005 

𝑁𝑝 40 
𝑁𝑐 30 

Tasarlanan kontrolör ilk olarak bozucu etkiler olan yol eğimi ve 

öndeki araç ivmesinin basit yörüngeler izlediği durum için test 

edilmiştir. Şekil 4’te ego aracının tecrübe ettiği anlık yol eğimi 

ve takip edilen araç hızının zamana bağlı değişimi sunulmuştur. 

Şekil 5’te ise amaç ölçütlerinden en önemlisi olan takip 

hatasının zamana bağlı değişimi görülmektedir. “Ölçülmeyen” 

durumu hiçbir bozucu etkinin ölçülmediği, “Anlık Ölçülen” 

bozucu etkilerin o an için ölçüldüğü/hesaplandığı durumu ve 

öngörülen ise ego aracının o andaki hızını temel alarak 

gelecekte karşılaşacağı yol eğimini öngördüğü durum olarak 

tanımlanmıştır. Şekil 6’da ise tanımlanan basit senaryo için 

kontrolör tarafından üretilen kontrol işareti sunulmuştur.  40. 

Saniyede görülebileceği gibi, araç gelecekteki eğimi ve eğimin 

sisteme etkisini öngörebilmesi sebebi ile önce hızını arttırarak 

takip mesafesini düşürmekte bu şekilde eğim gerçekleştiğinde 

bozucu etkinin ölçülmediği ve anlık ölçüldüğü durumlara göre 

daha az hata yapmaktadır. Kontrol sinyali grafiğinden 

görüleceği üzere, ego aracı çekiş kuvveti öncelikle hız 

artışından kaynaklı direnç kuvvetlerini bastırarak aracı 

hızlandıracak şekilde artmakta, daha sonra yol eğiminin anlık 

değişimi sebebi ile kaynaklanan hızlı değişimler 

göstermektedir. 
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Şekil 4: Eğim ve takip edilen araç hızı (basit senaryo) 

 

Şekil 5: Takip hatası (basit senaryo) 

 

Şekil 6: Kontrol Sinyali (basit senaryo) 

Şekil 7’de araç egzoz emisyon testi standart hız profillerinden 

birisi olan HWFET ve harita bilgisi kullanılarak gerçek bir 

yoldan alınan eğim bilgisi görülmektedir. Şekil 8 ve Şekil 9’da 

görüldüğü üzere, en iyi durum gelecekteki yol eğiminin aracın 

o andaki hızı temel alınarak öngörüldüğü durumdur.  Basit ve 

gerçek senaryo için takip hatasının norm değerleri Tablo 3 ve 

Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 3: Takip hatası normları (basit senaryo) 

Norm 

Tipi 

Basit Senaryo 

Ölçülmeyen Anlık 

Ölçülen 

Öngörülen 

𝐿1 3061 2797 1607 

𝐿2 37.5 34.2 20.1 

𝐿∞ 0.88 0.79 0.49 

 

Şekil 7: Eğim ve takip edilen araç hızı (gerçek senaryo) 

 

Şekil 8: Takip hatası (gerçek senaryo) 

 

Şekil 9: Kontrol Sinyali (gerçek senaryo) 

Tablo 4: Takip hatası normları (basit senaryo) 

Norm 

Tipi 

Basit Senaryo 

Ölçülmeyen Anlık 

Ölçülen 

Öngörülen 

𝐿1 5300 5229 4145 

𝐿2 30.6 30.2 24.5 

𝐿∞ 0.61 0.61 0.52 

Tablo 3 ve Tablo 4’te görüldüğü gibi her iki durum için de, 

bozucu etkinin ölçülmesi veya öngörülmesi takip hatasının 

toplam ve anlık değerlerini azaltmaktadır. Ego aracının tecrübe 

edeceği bozucu etkinin öngörülmesi ve model öngörülü 

kontrolör yapısında kullanılması basit senaryo için 1 ve 2 

normlarında %50 civarında bir iyileşme sağlarken, bu oran 
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gerçek senaryoda %20 olmaktadır. Bu durum, ego aracının 

hızının öngörü ufku boyunca sabit olduğu varsayımı ile bozucu 

etkilerin öngörülmesinden kaynaklanmaktadır. Basit senaryoda 

öndeki aracın hızı daha az değiştiğinden, ego araç hızı da görece 

az değişmekte ve bahsedilen varsayım çoğunlukla 

sağlanmaktadır. Gerçekçi senaryoda ise bu durum geçerli 

olmamasına rağmen, hata değerinde fark edilebilir bir iyileşme 

olmuştur. 

Bu çalışmada uyarlamalı hız kontrol sistemleri için model 

öngörülü kontrol tabanlı bir metot önerilmiştir. Öncelikle ego 

aracı ve araçlar arası dinamikler, bozucu etkilerin sistem 

üzerindeki etkileri modellenmiş, sistemin sürekli zamanda ve 

ayrık zamanda durum uzay gösterimi elde edilmiştir. Ayrık 

zamanda elde edilen durum uzay gösterimine integral etkisi 

eklenerek, bozucu etkilerin bastırılması ve son hal hatasının 

giderilmesi sağlanmıştır. Sistemdeki tüm durumlara ve durum 

değişimlerine, kontrol sinyaline ve kontrol sinyali değişimine 

ayrı ayrı ağırlık katsayıları verilebilen genel bir amaç ölçütü 

tanımlanmış ve standart forma getirilmiştir. Standart forma 

getirilen bu amaç ölçütü, çeşitli optimizörler ile kısıtlı ve 

kısıtsız şekilde çözülebilecek yapıdadır. Yapılan çalışmalarda 

model öngörülü kontrol yapısının uyarlamalı hız kontrol 

fonksiyonu için güzel sonuçlar verdiği ve problem kısıt 

içerecek şekilde oluşturulduğunda bu sonuçların daha da iyiye 

gideceği öngörülmektedir. Gelecek çalışmalarda problemin 

kısıt içeren çözümleri uygulanabilir ve kararlılık analizleri 

üzerine araştırmalar yapılabilir. Bununla birlikte optimizasyon 

problemi açık (explicit) yapıya getirilerek, işlemci kapasitesi 

açısından daha uygulanabilir hale getirilebilir.  
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Özetçe 

Dünya ticaretinde büyük bir paya sahip olan deniz 

taşımacılığında, konteyner terminalleri önemli yere sahiptir. 

Geleneksel liman işletmelerinde yük elleçleyen donanımlar 

insan kontrolünde iken, yeni teknolojik gelişmeler sayesinde 

limanlar otomasyon sistemler ile gemilere hizmet 

verebilmektedir. Bu çalışmada geleneksel limanların yük 

elleçleme operasyonlarında kullanılan terminal çekiciler ile bu 

limanlarda hizmet vermesi hedeflenen otomatik 

yönlendirilmiş araçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmadaki 

karşılaştırma, insan yönetimindeki terminal çekicilerinin 

gerçek veriler üzerinden hesaplanan gittikleri yol uzunluğu ile 

otomatik olarak yönlendirilmiş araçların A* yön bulma 

algoritması ile bulduğu yol uzunluklarının karşılaştırması 

esası üzerine kurulmuştur. Çalışma sonucunda, otomatik 

yönlendirilmiş araçlar ile terminal çekicileri arasında gidilen 

yol uzunluğunda büyük benzerlikler bulunmuştur. 

Abstract 

Container terminals have an important role on maritime 

transportation, which has a large percentage share in the world 

trade. In traditional port operations, where cargo handling 

equipment is under human control, harbors can be serviced by 

automation systems with applying new technological 

developments. In this study, a comparison carried out between 

terminal tractors which are in service during cargo handling 

operations at traditional container terminals and automated 

guided vehicles which are proposed to serve in this terminals. 

The comparison at this study based on path length comparison 

between travelled path length of manned terminal tractors by 

using real operation data and path length of automated guided 

vehicles by calculating with A* algorithm. In this study, big 

similarities between automated guided vehicles and terminal 

tractors with respect to travelled path length are observed. 

 

1. Giriş 

Deniz taşımacılığı ortaya çıktığı ilk günden beri insan 

emeğine ihtiyaç duymaktadır. Mısır’da yapılan nehir 

yolculukları ile başlayan deniz taşımacılığı [1] günümüzde 

çok yüksek miktardaki yüklerin kıtalar arası taşınmasına 

olanak sağlamaktadır. Dökme yük gemileri, tankerler ve 

konteyner gemileri çoğu zaman kendi piyasa değerlerinden 

daha pahalı yükleri uzak mesafelere taşımaktadır. Bu taşıma 

sürecinde ortaya çıkabilecek en ufak aksaklık büyüyerek daha 

ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Genelde insan hatası 

kaynaklı olan bu aksaklıkların azaltılması otomasyon 

teknolojilerinin kullanılması yoluyla sağlanmaktadır. Bu 

teknolojiler sayesinde zaman kayıpları da en aza 

indirgenebilmektedir. En kısa sürede kalkış limanından varış 

limanına gitmesi beklenen gemilerin liman operasyonlarında 

da en az sürede limana bağlı kalması gerekmektedir.  

Doğal şartlara sürekli maruz kalan gemilerde kimi zaman 

öngörülemeyen zaman kayıpları yaşanabilmektedir. Fırtına, 

akıntı, deniz trafiği gibi nedenler yüzünden gemiler olması 

gerekenden daha uzun sürede seyir yapmaktadırlar. Yaşanan 

bu zaman kayıplarını telafi edebilmek için liman işletmesine 

büyük görev düşmektedir. Hem gemilerin limana yanaşma 

sırasını düzenleme hem de liman içi yük operasyonunu en 

verimli şekilde planlama gerekmektedir. 
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Liman operasyonu planlaması kuru yük ve sıvı yük 

taşıyan gemilerde daha az öneme sahiptir. Kuru yükte bantlar 

üzerinde taşınan, sıvı yükte ise boru hatlarıyla taşınan yükler 

için çok fazla seçenek bulunmamaktır. Fakat konteyner 

taşımacılığı yapan gemilerde ve limanlarda bu iş tam aksine 

çok karmaşık seçenekleri bünyesinde barındırabilmektedir. 

Bağlandığı rıhtımdan istif sahasına kadar gidecek olan 

konteyner için liman içi taşıyacak donanım iş emri planlaması 

büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Gemiden tahliye 

edilmesi/gemiye yüklenmesi, istif sahasından rıhtıma kadar 

taşınması ve istif sahasında elleçlenmesi için farklı 

donanımlar kullanılabilmektedir.  

Gelişen otomasyon teknolojileri ile birlikte konteyner 

terminalleri için teknolojiye ayak uydurma daha da kolay hale 

gelmiştir. Vinçler için uzaktan kontrollü olma seçeneği, 

araçlar için ise insansız olma seçeneği sayesinde liman 

operasyonları en verimli şekilde gerçekleştirilebilir hale 

gelmiştir. Bu gelişmeler otomasyon terminal ve otonom liman 

kavramlarını doğurmuştur. 

Otomasyon terminallerde kullanılan insansız araçların 

kendi karar verme mekanizmaları önceden belirlenen 

algoritmalara göre iş emirlerini yerine getirmektedir. Liman 

içi konteyner taşımacılığında kullanılan araçların çalışma 

planlamaları üzerine yapılan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır.  

Konteyner taşıyan araçlar için en önemli konulardan birisi 

taşıma sürecini doğrudan aksatan liman içi trafikte geçiş 

önceliği kurallarının olmamasıdır. Otomatik yönlendirilmiş 

araçların “deadlock” denilen bu duruma düşmemesi için kendi 

aralarındaki sınıflandırmanın düzgün yapılması gerektiğinin 

önemini belirten çalışmalar bulunmaktadır [2]–[5]. Dağıtım 

kuralları olarak bilinen, önceden belirlenen kısıtlara göre 

yönlendirilmiş araçların taşımayı sağlaması beklenmektedir.  

Yönlendirilmiş araçlar ile yönlendirilmiş vinçler arasında 

yapılan çalışmada [6] ise rıhtım vinci ile aynı anda 

kullanıldığında ne gibi performans elde edileceği çalışılmıştır. 

Tamamen serbest bölge üzerinde ilerlemelerinin benzetimi 

yapılarak iki farklı aracın yönlendirilmiş vincin sahip olduğu 

elleçleme özelliği sayesinde neredeyse aynı kapasitede 

çalıştığı görülmüştür.  

Yönlendirilmiş araçların yön bulma algoritmaları alanında 

yapılan başka bir çalışmada “Online” ve “Offline” olmak 

üzere iki farklı seçenek karşımıza çıkmaktadır [7]. “Offline” 

seçeneğinde taşıma görevi araca yola çıkmadan önce 

tanımlanmaktadır. “Online” yol bulma durumunda ise araç, 

bölgesel verileri alıp buna uygun biçimde rotayı devamlı 

olarak güncellemektedir. 

Yapılan bu çalışmada “Offline” seçenek ve A* yön bulma 

algoritması kullanılmıştır. Bulunan mesafeler ile gerçek liman 

verileri karşılaştırılarak terminal çekicisi operatörlerinin 

uygun rotalarda taşıma yaptıklarının karşılaştırılması 

yapılmıştır. Liman iş akışına uygun biçimde devam eden 

taşıma sürecinde devamlı olarak aynı rotalar izlenmektedir. 

Yönlendirilmiş araçların yol planlamasını yapan A* 

algoritmasında ise bu durum göz ardı edilmiştir. Bulunan 

sonuçlar doğrultusunda hem limana uygulanabilecek otomatik 

olarak yönlendirilmiş araç teknolojisinin uygunluğu tespit 

edilmeye çalışılmış hem de çekici operatörlerinin en uygun 

rotalarda devam ettikleri kontrol edilmiştir. 

 

2. Liman işletmeleri 

Taşınan büyük miktardaki yükler sayesinde limanlar ticaret 

merkezleri haline gelmektedir [8]. Açık denizlerde seyir 

yapan gemilerin neredeyse her türlü ihtiyaçlarını tek noktadan 

sağlayabilen bu büyük yapılar, bulunduğu bölge için yüksek 

öneme sahiptir. Limanların kesintisiz, hızlı ve güvenilir 

hizmet sağlayabilmesi küresel deniz taşımacılığının 

sürdürülebilirliği için son derece önemlidir. Bu doğrultuda, 

teknolojik gelişmeler liman hizmetlerinin; sağlıklı 

yürütülmesi, elleçlenen yük miktarının artması ve gemi 

bekleme sürelerinin azaltılmasına önemli katkılar 

sağlamaktadır. 

Günümüz denizcilik sektöründe genelde özel amaçlara 

hizmet eden limanlar bulunmaktadır. Bunun sebebi aynı 

tipteki gemilere hizmet verebilmek ve işletmenin 

uzmanlaşarak operasyonu daha kolay idare etmesini 

sağlamaktır. Sıvı yük taşımacılığı için tanker terminalleri, 

kuru yük taşımacılığı için dökme yük terminalleri, araç 

taşımacılığı için Ro-Ro terminalleri ve bunların hepsini bir 

araya getirebilen konteyner terminalleri sektöre hizmet eden 

belli başlı geleneksel liman işletmelerine örnektir. 

Konteyner terminalleri ise kutulanmış/sınıflandırılmış 

halde taşınan yüklere hizmet vermektedir. 20-40-45 feet 

uzunluğunda [9] ve çeşitli özelliklere sahip (açık, yarı açık, 

yüksek hacimli) kutulanmış yüklerin liman içerisinde ve 

gemilerde elleçlenebilmesi için çeşitli özel donanımlara 

ihtiyaç vardır.   

Konteyner terminallerinde yürütülen taşıma süreçleri Şekil 

1 ve Şekil 2’de görsel olarak sunulmuştur. 

 

 

Şekil 1: Konteyner terminali rıhtım operasyon süreçleri [10] 

 

Şekil 2: Konteyner terminali saha operasyon süreçleri [10] 

Şekil 1 ve Şekil 2’de ifade edilen operasyonların yönetimi 

çerçevesinde limanlar sahip olduğu donanımlara ve çalışma 

prensiplerine göre üç farklı başlık altında sınıflandırılmaktadır 

[11]. 
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2.1. Geleneksel liman işletmeleri 

Geleneksel liman işletmeciliği yöntemlerinde geminin 

bağlama anından ayrılış anına kadar her basamakta insan 

kontrolündeki sistemler görev almaktadır. Römorkörlerin, 

kılavuz kaptanı gemiye taşımasından son halat bağlanana 

kadar insan tüm operasyonu yönetmektedir. Seyir yaptığı 

sürece gelir elde edebilen gemiler için taşımacılık 

faaliyetlerde ortaya çıkabilecek beklenmedik kesintiler, uzun 

liman beklemeleri ve elverişsiz yük elleçleme süreleri elde 

edilecek kardan zarar etme olarak kabul edilebilir. Her ne 

kadar artan donanım kapasiteleri büyük miktardaki yüklerin 

elleçlenmesine izin verse de geleneksel liman işletmesi 

modelinde zaman kaybına sebep olabilecek insan faktörleri 

bulunmaktadır. Geleneksel konteyner terminallerinde 

kullanılan belli başlı donanımlar ise şunlardır:  

2.1.1. Sahil vinci 

Sabit raylar ya da tekerleklere sahip olabilen vinçler gemi 

üzerindeki konteynerleri sahile veya sahildeki konteynerleri 

gemiye yüklemede kullanılmaktadır. Aynı zamanda ambar 

kapağı açma içleminde de kullanılabilmektedir. Liman 

büyüklüğüne ve hizmet edilen gemilerin boyutlarına göre sayı 

ve kapasiteleri değişebilmektedir.  

2.1.2. Terminal çekici 

İstifleme alanında tutulan konteynerlerin sahil vinci altına ya 

da gemiden tahliyesi tamamlanan konteynerlerin istif 

alanına/liman dışına sevkini sağlayan araçlardır. Bir adet 

40’lık konteyner ya da iki adet 20’lik konteyner 

taşıyabilmektedirler.   

2.1.3. İstifleme vinçleri 

Gemiden tahliyesi tamamlanıp terminal çekicileri ile istifleme 

alanına gelen konteynerler bu vinçler sayesinde istif 

bloklarında önceden planlanmış noktalara konulmaktadır. Bu 

vinçler istif alanının büyüklüğüne, istif bloğu genişliğine göre 

ray üzerinde hareket eden ya da lastik tekerlekli olan modeller 

gibi çeşitli özelliklere sahip olabilmektedir.  

2.2. Yarı otomasyon konteyner terminalleri 

Yarı otomasyon konteyner terminalleri, geleneksel konteyner 

terminallerinden bir ya da birden fazla noktada insansız araç 

tarafından operasyona destek vermesiyle farklılık 

göstermektedir. Konteyner taşıma sürecindeki basamaklardan 

herhangi birisinde yapılacak insansız araç ile değişim limanın 

yarı otomasyon terminal olarak adlandırılabilmesine olanak 

sağlamaktadır. 

2.3. Tam otomasyon konteyner terminalleri 

Tam otomasyon konteyner terminalleri ise yarı otomasyon 

konteyner terminallerine göre çok daha fazla basamakta 

insansız araçlardan destek almasıyla örneklenebilir. Uzaktan 

kontrollü sahil vinçleri, insansız konteyner taşıyan 

yönlendirilmiş araçlar, otomatik olarak yönlendirilmiş 

istifleme vinçleri ve daha birçok örneği bulunan insansız 

donanımlar bulunan limanlar bu sınıflandırmada yer 

almaktadır. Karanlık liman olarak da adlandırılabilen bu 

özelliklere sahip terminallerde insan kumandası ile hareket 

eden araç sayısı olabildiğince az seviyede tutulmaktadır.  

3. Benzetim 

3.1. Yön bulma algoritması 

Yönlendirilmiş araçlar bilinen, yarı bilinen ya da bilinmeyen 

çevrede kullanıcılara hizmet verebilmektedir. İnsan doğası 

gereği yol alma işlemini içgüdüleri ile tamamlar iken 

yönlendirilmiş araçlar için bir noktadan bir noktaya hareketin 

tanımlanması gerekmektedir. Günümüzde bu araçların hareket 

sağlayabilmesi için çok sayıda yön bulma algoritması 

kullanılmaktadır.  Bunlardan bazıları A*, D* Lite, Dijkstra 

algoritmalarıdır [12]. Dijkstra, başlangıç noktasından 

başlayarak her yöne arama yapmaktadır ve bitiş noktasını 

bulana kadar genişleyerek devam etmektedir. Bulunan en 

uygun çözüm aracın alacağı yol olmaktadır. A* 

algoritmasında ise sezgisel yaklaşım ile birlikte başlangıç 

noktasından bitiş noktasına en kısa mesafe hattı boyunca 

arama yapılmaktadır.  

3.1.1. A* algoritması  

Seyyar satıcı problemi, bilgisayar ağlarında planlama, 

labirentten en kısa çıkışı bulma, yönlendirilmiş araçlarda yol 

bulma gibi kullanım alanlarına sahip olan A* algoritması 

Dijksta algoritmasının geliştirilmesi ile birlikte 1968 yılında 

Peter Hart, Nils Nilsson ve Bertram Raphael tarafından ortaya 

atılmıştır [13].  

Algoritmanın sezgisel olan fonksiyonu: 

)()()( nhngnf                                                   (1) 

Formülde bulunan sezgisel “h(n)” değeri başlangıç 

noktasından bitiş noktasına olan tahmini mesafeyi 

hesaplamada kullanılmakta iken, "g(n)” değeri ise başlangıç 

noktasından mevcut noktaya kadar olan mesafeye geliş 

maliyetinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.  

A* algoritması “Açık” ve “Kapalı” olmak üzere iki liste 

oluşturarak bu listeler üzerinden çalışmaktadır. Açık liste 

öncelik sıralamasını yapar ve bir sonraki nokta için geçmiş 

bilgilerini tutar. Kapalı liste ise önceden taranmış noktaların 

bilgilerini saklar. Açık liste hedef noktaya ulaştığında 

algoritma son bulur [14]. Tüm işlemler basit toplama mantığı 

ile çalışmaktadır. En düşük “f” değerine sahip nokta en üst 

sırada tutularak algoritma çalışır. Taranacak noktalar “Açık” 

listede tutulur, geçilen noktalar ise “Kapalı” listede saklanır.  

Algoritma, bulduğu en uygun yol hesaplaması yaparken 

noktalar arası hareket için farklı seçenekler sunmaktadır. 

Manhattan mesafe denilen yöntemde sadece dört yönde 

harekete izin verildiği için x ve y düzlemindeki farklar 

bulunarak mesafe ölçümü yapılmaktadır. Ölçüme ait eşitlik 

(2) denkleminde verilmiştir. 

 

Şekil 3: Manhattan mesafe 
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Açık Liste = Başlangıç noktası

Kapalı Liste = Boş

Bitiş, hataAçık Liste = Boş

Açık listeden ilk nokta olan  n  

çıkarılır ve Kapalı listeye eklenir 

n = Hedef nokta

Bitiş, Başarılı. 

Hedef yolu Kapalı 

listedir

 n  noktası genişletilir,  M  adında 

grup noktalar,  M  noktaları  n  

noktalarının komşusudur 

 M  noktalarından 

 m  Açık/Kapalı 

listede mi?

f(m) = g(m) + h(m) olarak 

hesaplama yapılır

 M  noktaları Açık listeye eklenir, 

 f  değerine göre Açık listede 

sıralanır

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

 

Şekil 4: A* algoritması akış diyagramı [14] 

Öklid mesafe yönteminde ise başlangıç ve bitiş noktaları 

arasında Öklid üçgen formülü kullanılarak hesaplama 

yapılmaktadır.  

 

Şekil 5: Öklid mesafe 

i

n

i

i yxd 
1

                                                    (2) 

(2) denklemi Manhattan mesafe ölçümüne ait iken, Öklid 

mesafe ölçümüne ait denklem 

             22 bah                                                           (3) 

3.2. Benzetim çalışması 

Python programlama dilinde yazılan A* yol planlama 

algoritması uygulamasında liman sınırları ve konteyner istif 

sahası tanımlanarak bilgisayarın en kısa yolu bulma 

hesaplaması yapılmıştır. İki nokta arasındaki mesafe Öklid 

mesafe kullanılarak hesaplanmıştır. Diğer taraftan gerçek 

operasyon verilerine dayanan yol uzunlukları ile karşılaştırma 

yapılarak ikisi arasında ne gibi farklar olduğu ortaya 

çıkarılmıştır.  

Gerçek liman operasyonu verisi kullanılan operasyon 

“mothership” denilen 400 metre uzunluğundaki konteyner 

gemisinin sadece tahliye adımını kapsamaktadır. Konteyner 

tahliye sırasında yaşanan gecikmeler en az olduğu için 

verilerin sağlıklı kullanılabilmesi adına bu yöntem seçilmiştir. 

1661 adet konteyner tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Liman 

operasyonu doğal akışı içerinde gerçekleşen uzun beklemeler 

(araç arızası, yük eksikliği, gecikmeye sebep yanlış iş emri 

atamaları) veri seti içerisinden ayıklanmıştır. Karşılaştırmada 

tüm insan hataları, vardiya sırasındaki yorulmaları ve karar 

verme değişkenleri hesaba katılarak veri arasından rastgele 

seçim yapılmıştır. 

Şekil 5’te görülen siyaha boyalı kısımlar liman sınırları ve 

konteyner istif bloklarını temsil etmektedir. Beyaz olan alan 

ise yönlendirilmiş araçların hareket sağlayabileceği yerlerdir. 

Mavi ile gösterilen kısım algoritmanın tarama yaptığı yerdir. 

Kırmızı ile çizilen yol ise algoritmanın bulduğu en uygun yol 

seçeneğini göstermektedir. 

 

 

Şekil 6: Benzetim çalışmasına ait görsel 

3.2.1. Benzetim istatistik bilgileri 

Minitab istatistik programı kullanılarak yapılan hesaplamada, 

1.661 adet konteyner hareketi için mesafeler standart sapması 

132,8 metre olarak bulunmuştur. 

Hata payı, liman uzunluğu ve hareket edilen mesafeler 

dikkate alındığında 50 metre olarak kabul edilmiştir. 

Çalışmada güven aralığı ise yüzde 95 olarak 

belirlenmiştir. 

Tablo 1: Mesafe tanımlayıcı istatistikleri 

Ortalama 476,4 

Standart Sapma 132,8 

En Büyük Değer 858,5 

En Küçük Değer 231,5 

Toplam Değer 791.301,75 

Toplam Adet 1.661 
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Gerekli örnek sayısı şu formül ile hesaplanabilir [15]: 

            
2

22



z
n                                                               (4) 

Formülde “n” gerekli olan örnek sayısını ifade etmektedir. 

“z” yüzde 95 güven aralığındaki değeri temsil etmektedir. “σ” 

1661 adet konteyner hareketinin standart sapmasını 

tanımlarken “ε” liman için hata payını belirtmektedir. 

Bu formül sonucu değer 27,1 olarak çıkmaktadır. Yukarı 

doğru yuvarlama gerektiğinden 28 adet rastgele örnek seçilip 

karşılaştırma yapılmıştır.  

3.2.2. Karşılaştırma tabloları 

Gerçek liman operasyon verisinden alınan terminal çekicisi 

mesafe bilgileri ile benzetim sonucu elde edilen mesafeler 

metre cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2: Liman içi taşıma mesafeleri 

TÇ OYA TÇ OYA TÇ OYA TÇ OYA TÇ OYA 

775 742 705 688 565 540 485 462 285 252 

635 598 565 458 425 388 645 694 435 450 

505 462 425 392 285 250 795 518 585 306 

515 462 635 616 425 392 355 322 220 178 

375 322 495 458 575 600 515 520   

235 182 355 322 725 448 665 378   

  

 

Şekil 7: Mesafe karşılaştırma grafiği 

3.2.3. Benzetim kısıtları 

Terminal çekicilerinin izledikleri yola ait mesafelerin tamamı 

Manhattan mesafesi mantığı kullanılarak hesaplanmıştır. 

Terminal çekicilerinin üzerinde taşıdıkları herhangi bir izleme 

donanımı olmadığı için yapılan görüşmelerde elde edilen 

bilgilere göre bu yöntem seçilmiştir.  

Terminal çekicilerinin sadece dört yönde hareket ettiği 

kabul edilmişken, yönlendirilmiş araçların sekiz yönde 

hareket ettiği benzetim çalışmasına aktarılmıştır. 

Öte yandan, terminal çekicileri sahil vinci altına tek 

yönden yanaştıkları için limanın bir bölümü için mesafe kaybı 

söz konusu olmazken, diğer bölümü için yönlendirilmiş 

araçlara göre büyük mesafe kayıplarına sebep olmuştur. 

Otomatik olarak yönlendirilmiş araçlarda ise herhangi bir 

hareket yönü belirtilmeyip istedikleri yöne gidebildikleri 

varsayılmıştır.  

Her iki operasyonda da araçların herhangi bir engel ile 

karşılaşmayıp aldıkları yükü doğrudan istif noktasına 

taşıdıkları ve ayrıca liman içi hareketin herhangi bir yol 

sınırlaması olmadan (free-range) ilerledikleri kabul edilmiştir. 

4. Sonuçlar 

28 adet konteyner hareketi dikkate alınarak yapılan 

karşılaştırmada terminal traktörleri toplamda 14.205 metre yol 

almıştır. Benzetimi yapılan otomatik olarak yönlendirilmiş 

araçlarda ise bu rakam 12.400 metre olarak bulunmuştur.  

Bu iki değer karşılaştırıldığında farkın, terminal 

çekicisinin yüklemeden sonra gitmek zorunda olduğu hareket 

yönü olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca dört yönde hareketi 

kabul edilen terminal çekicisi, sekiz yönde hareket ettiği kabul 

edilen otomatik olarak yönlendirilmiş araca göre daha uzun 

mesafeler kat etmiştir. 

Konteyner terminali sahası dikkate alındığında, önceden 

belirlenmiş yollara sahip olan ve bilinen çevre olarak insan 

yön bulma güdüsü ile yönlendirilmiş araç yön bulması 

arasında çok büyük farklar olmadığı gözlemlenmiştir.  

Öte yandan A* algoritması çalışma prensibi gereği 

sezgisel olarak bitiş noktasına ilerlemek istediğinden, istif 

blokları arasında araç bu noktaya doğru yön değiştirmek 

istemiş fakat ilerleme sağlayamayacağından tekrar rotasına 

dönmüştür. Bu durum, küçük çapta zaman kaybına ve 

fazladan yol alınmasına sebep olmuştur. Olası yol planlama 

algoritması tasarımı durumlarında bu konunun dikkate 

alınması gerekmektedir.  
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Özetçe 

Son yıllarda otonom araçlar üzerinde yapılan çalışmalar 

gittikçe artmaktadır ve özellikle engel tespiti, haritalama, 

konum tespiti, rota planlaması, çarpışmadan kaçınma gibi 

alanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Otonom araçların 

bu görevleri yerine getirebilmesi için LIDAR, GPS, IMU, 

RADAR, kamera, mesafe sayacı (odometre) gibi algılama 

sistemleri kullanılır. Bu algılayıcılardan biri olan ve 3 boyutlu 

lazer tarama tekniği ile çalışan LIDAR, engelleri tespit etmek, 

görselleştirmek ve çevresel bilgileri elde etmek amacıyla 

kullanılır. Bu çalışmada yüksek maliyetli ve büyük boyutlu 3B 

LIDAR’lar yerine 2B lazer tarayıcı kullanılarak çok daha 

düşük maliyetli, portatif ve 360 derece görüş alanına sahip 

yeni bir 3B LIDAR sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Ayrıca, Robot İşletim Sistemi (ROS) adı verilen yazılım 

platformunda hazır kütüphanesi bulunan Servo motor yerine 

kodlayıcıya sahip bir dc motor kullanılmıştır. Elde edilen 

sistemin otonom bir araç üzerindeki deneyleri, çevrenin 3 

boyutlu görüntüsünün ve araca en yakın engelin mesafe ve 

açısının tespit edilebileceğini göstermektedir. Geliştirilen 

sistem otonom araçlarda 360 derecelik bir görüş alanında 

engel tespiti için ekonomik ve etkili bir çözüm sunmaktadır. 

Abstract 

In recent years, studies on autonomous vehicles technology 

have been increasingly and are being studied extensively in 

areas such as obstacle detection, mapping, localization, route 

planning, and avoidance of collision. Sensing systems such as 

LIDAR, GPS, IMU, RADAR, camera and odometer are used 

for autonomous vehicles to fulfill these tasks. LIDAR, one of 

these sensor and working with 3D laser scanning technique, is 

used to detect and visualize obstacles and acquire 

environmental information. In this study, it is aimed to 

develop a new type 3D LIDAR system with much lower cost , 

portable and 360-degree fields of view by using 2D laser 

scanner instead of high costing and large dimension 3D 

LIDARs. Also, a dc motor with encoder was used instead of 

servo motor which is found its ready-made library on a 

software platform called Robot Operating System (ROS). 

Experiments of the system on an autonomous vehicle show 

that the 3D image of the environment and distance and angle 

of the nearest obstacle can be obtained. The developed system 

offers an affordable and effective solution for obstacle 

detection in a 360-degree field of view on autonomous 

vehicles.  

1. Giriş 

    LIDAR, lazer ışığını kullanarak nesneye olan mesafeyi 

ölçüp çevrenin 3 boyutlu haritasını çıkarabilen hızlı, yüksek 

çözünürlük ve doğruluk oranına sahip bir uzaktan algılama 

teknolojisidir. Birçok farklı çeşide sahip olan bu algılayıcılar, 

otonom araç ve mobil robot uygulamalarının yanı sıra askeri, 

tarım, arkeoloji, jeoloji, meteoroloji, atmosferik ortamlar, 

astronomi, yer ölçümü gibi birçok alanda da kullanılmaktadır 

[1]. Otonom araç ve mobil robot uygulamalarında ise 3B lazer 

tarayıcılar kullanılarak engel tespiti [2], çarpışmadan veya 

engelden kaçınma [3], eşzamanlı konum tespiti ve haritalama 

[4] gibi farklı alanlarda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. 

Belirtilen alanlarda en yaygın kullanılan 3 boyutlu lazer 

tarayıcılar Velodyne firması tarafından üretilen 360 derece 

görüş alanına sahip çok ışınlı HDL-64E [5], HDL-32E [6], ve 

VLP-16 [7] modelleridir. Google otonom aracında kullanılan 

HDL-64E Velodyne Lidar Şekil 1’ de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1: HDL-64E Velodyne Lidar 

     Bu 3B lazer tarayıcılar yüksek çözünürlük, geniş ölçüm 

aralığı (200 metreye kadar), onları yüksek hızda hareket eden 

araçlar için uygun hale getiren yüksek edinim hızı ve zor 
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yüzeylerle başa çıkabilme gibi özelliklere sahiptir. Fakat bu 

lazer tarayıcıların kullanıldığı çalışmalar oldukça maliyetlidir. 

Ayrıca kullanılan bazı 3B lazer tarayıcılarının ölçüleri ve 

ağırlıkları da oldukça büyüktür. Örneğin, Google firmasının 

otonom araç çalışmalarında kullandığı LIDAR sistemi 80 kg 

ağırlığında ve yaklaşık olarak 75.000 dolardır.  Bu nedenle 

birçok araştırmacı çalışmalarında standart 2B lazer tarayıcıları 

belli bir eksen etrafında döndürerek ve elde edilen verileri 

nokta bulutu verisine dönüştürerek kendi 3B lazer 

tarayıcılarını oluşturmuşlardır [8-11].  

    Bu çalışmada düşük maliyetli bir 3B lazer tarayıcı 

sisteminin tasarlanması amaçlanmıştır. Önerilen sistem 

otonom bir kapalı ortam aracına kurulacaktır (Şekil 2). 

Mevcut sistemde ön tarafta 5,6 metre uzaklığındaki ve 240 

derece görüş alanındaki engelleri algılayabilen iki Lidar 

mevcuttur. Fakat ne yazık ki, araç dönerken veya yanlardan 

herhangi bir engel çıktığında araç bu engelleri 

algılayamamaktadır. Geliştirilen 3B Lidar sisteminin araca 

dahil edilmesiyle araç bu engelleri rahatlıkla tespit edebilecek 

duruma gelecektir. Geliştirilen bu yeni sistemin otonom araç 

araştırmalarında yüksek maliyetinden dolayı temin edilmesi 

mümkün olmayan 3B Lidar’lar yerine kullanımının 

yaygınlaşması öngörülmektedir. 

 

 

Şekil 2: Otonom kapalı ortam aracı 

    Son olarak yapılan çalışmada, ROS platformunda hazır 

kütüphanesi bulunan Servo motor yerine sistemin daha hızlı 

çalışmasını sağlamak amacıyla enkoderli dc motor 

kullanılmıştır. Servo motor kullanıldığında motorun robot 

işletim sisteminden yayınlanan açı verisine abone olmasıyla 

ROS-Servo haberleşmesi sağlanmaktadır. Aynı yöntem 

enkoderli dc motor için uygulandığında ise robot işletim 

sisteminden yayınlanan açı ile Enkoder açısı arasındaki 

frekans farklılıklarından dolayı iki açı eşleşememiştir. Bu 

yüzden lazer tarayıcının taradığı alanda bulunan bir tane nesne 

birden fazla nesne olarak görüntülenmiştir. Enkoderden gelen 

açı ile robot işletim sisteminden gelen açının eşleşmemesinden 

dolayı ROS-Servo haberleşmesinde kullanılan metottan farklı 

bir metot denenmiştir. 

    Bu bölüm aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: Bir sonraki 

bölümde sistemin tasarımı anlatılmaktadır (mekanik, 

elektronik ve yazılım). Deneyler bölüm 4’ de sunulmuştur. 

Son bölümde ise sonuçlar, gelecekteki çalışmalar ve 

referanslar hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 

2. 3B Lidar sistem tasarımı 

3 boyutlu tarama yapabilen bir Lidar sistemi 

oluşturabilmek için temel olarak uçuş süresi ölçüm prensibine 

göre çalışan standart bir 2B lazer tarayıcıya ve bu lazer 

tarayıcıyı belli bir eksende döndürecek mekanik bir dönme 

elemanına ihtiyaç vardır. Tarayıcıyı döndürmek için Servo 

motor veya enkoderli dc motor gibi mekanik eyleyiciler 

kullanılabilir. Bu çalışmada hem tarama hızını hem de 

hassasiyeti arttırmak için yüksek çözünürlüklü bir enkoderli dc 

motor kullanılmıştır. Ayrıca, olası ölçümleme problemlerinin 

önüne geçmek için 2B lazer tarayıcının tarama ekseninin 

merkezi ile dönme ekseni aynı hizaya getirilmiştir. Farklı 

tarama düzlemleri ve farklı dönme eksenleri farklı görüş 

alanlarına sebebiyet verdiği için 2B lazer tarayıcı mekanik 

eyleyiciye 4 temel tarama metodundan biri olan ve dikey 

tarama düzlemi ve z dönme eksenine sahip sapma üst taraması 

(yawing scan top) yapabilecek şekilde dahil edilmiştir. 

 Bu çalışmada 2B lazer tarayıcı olarak Hokuyo firmasının 

URG-04LX-UG01 model tarayıcısı ve dönme elemanı olarak 

da Servo motor yerine enkoderli dc motor kullanılmıştır. Bu 

lazer tarayıcı Hokuyo firmasının diğer lazer tarayıcılarına göre 

daha düşük tarama hızı ve açısal çözünürlüğe sahiptir. 

50x50x70mm boyutunda 160 gr ağırlığında olan bu tarayıcı 

0.02 metreden 5,6 metreye kadar olan bir ölçüm aralığına 

sahiptir. 240 derecelik geniş tarama aralığı ve 0,352 derecelik 

açısal hassasiyeti sayesinde yaklaşık 683 ölçüm yapabilir. 

Genel olarak kullanılan lazer tarayıcı iç mekân ortamında 

minimum hata ve doğru aralık verileriyle nesneleri tespit 

edebilir. Minimum güç tüketimine, yüksek tarama aralığına ve 

yüksek hassasiyet oranı gibi avantajlarına rağmen uzun tarama 

süresi, düşük tarama mesafesi ve dış mekânda kullanım 

eksikliği gibi dezavantajlara da sahiptir. Dış mekânda 

kullanılamamasının sebebi yüksek ortam ışığından etkilenmesi 

ve düşük tarama mesafesine sahip olmasından dolayıdır. Bu 

yüzden iç mekân algılayıcısı olarak nitelendirilir. Projemizde 

kullanılan otonom golf aracı iç mekân uygulamaları için 

tasarlandığından lazer tarayıcının dış mekânda çalışamaması 

sistemimiz için herhangi bir soruna sebep olmaz. Tasarlanan 

3B lazer tarayıcı sistemi Şekil 3 te gösterilmiştir. Bu döner 

sistem lazer tarayıcı, enkoderli dc motor, iletişim bileziği ve 

alüminyum plakadan oluşmaktadır. 

 

 

. Şekil 3: 3B Lazer tarayıcının döner sistemi 
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2.1. Mekanik tasarım 

2B lazer tarayıcı, dc motor, iletişim bileziği, arduino ve motor 

sürücüden oluşan sistem, test edilme aşamasında pleksiglass 

malzemesinden oluşan bir plakaya bağlanmıştır (Şekil 4). 

Ayrıca, lazer tarayıcı ile enkoderli dc motorun birbirine 

bağlanması için L şeklinde alüminyum bir plaka tasarlanmış 

ve üretilmiştir. Lazer tarayıcının ölçüm düzleminin kendi 

merkezi etrafında döndüğünden emin olunması gerekir. Aksi 

halde yapılan ölçümlerde hatalı veriler üretilir ve çeşitli 

yazılımsal hatalar ortaya çıkabilir. Bu yüzden hem lazer 

tarayıcıyı hem de dc motoru istenen pozisyona getirebilmek 

için plaka L şeklinde tasarlanmıştır. Lazer tarayıcı ile dc motor 

arasına iletişim bileziği olarak adlandırılan güç ve elektrik 

sinyali iletiminde kullanılan ve hareketli bir bileşen ile sabit 

bir bileşen arasındaki veri bağlantısını sağlayan bir 

elektromekanik kayma halkası cihazı konulmuştur. Bu 

çalışmada Moflon firmasının MUSB2121-S02-FL01 model 

kayma halkası kullanılmıştır. Projede bu kayma halkasının 

kullanılmasıyla sisteme yüksek mekanik performans, hiçbir 

veri kaybı olmaksızın sinyal ve güç iletimi ve dönen lazer 

tarayıcıdan sarkan kabloların birbirine dolanmasına engel 

olmak gibi özellikler kazandırılmıştır.  

 

 

Şekil 4: 3B Lidar Prototipi 

2.2. Elektronik tasarım 

Elektronik tasarımda tek düzlem üzerinde tarama 

gerçekleştirerek nesnelerin mesafesini ölçüp açı ve uzaklık 

bilgisi veren 2B lazer tarayıcı, kullanılan dc motoru kontrol 

edip Enkoder verilerini okumak ve çalışmada kullanılan 

yazılım platformu ile haberleşmek için Arduino mikro 

denetleyici ve dc motora istenen seviyede tahrik vermek için 

L298N motor sürücü kullanılmıştır. 2B lazer tarayıcıdan 

gönderilen LaserScan verileri 3 boyutlu çevre bilgisi veren 

nokta bulutu verilerine dönüştürülür. Elde edilen bu 3B nokta 

bulutu verileri çok yoğun bir veriler topluluğudur. Bu veriler 

topluluğunun ortamın 3 boyutlu görüntüsünü detaylı bir 

şekilde gösterebilmeleri, akış hızlarının yüksek olmasına 

bağlıdır. Bundan dolayı donanımsal olarak çok güçlü 

bilgisayarlara ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı i5 işlemcili bir 

dizüstü bilgisayar kullanılmıştır. Sistemin güç ihtiyacı 

pillerden sağlanmıştır. Tasarlanan 3B lazer tarayıcı sisteminde 

kullanılan bileşenlerin akış diyagramı şekil 5 de gösterilmiştir.   

 

Şekil 5: Sistemin Akış Diyagramı 

2.3. Yazılım ROS 

    Robot İşletim Sistemi (ROS) robot bileşenlerini bilgisayar 

kontrol edilmesini sağlayan açık kaynaklı ve ücretsiz bir 

yazılım sistemidir. Yapısında yazılım geliştiricilerin ve robotik 

çalışmalar yürüten araştırmacıların yaptıkları robotik 

uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olan çeşitli 

kütüphaneler ve araçlar bulunur. Gerçek bir işletim sistemi 

olmamasına rağmen normal işletim sistemine benzer bir 

işlevsellik sunar. Bu tez çalışmasında Linux işletim sisteminin 

Ubuntu dağıtımı, robot işletim sisteminin de Indigo dağıtımı 

kullanılmıştır. Robot İşletim Sisteminin kullanıcılarının kolay 

ve rahat bir şekilde çalışmasını sağlayan özellikleri aşağıda 

verilmiştir. 

 Bir robot için yazılan kod çok az bir değişiklikle 

farklı bir robotta kullanılabilir. 

 Robotta belli bir işlevi yerine getirmek için 

kullanılan algoritma basit birkaç işlemden 

geçirilerek ROS ’a uygun hale getirilebilir. 

 Python, C++, Java gibi popüler programlama 

dilleriyle uyumludur. 

 Farklı dillerle yazılmış kodlar birlikte çalıştırılabilir. 

Yani C++ diliyle yazılan bir kod ile Python dilli ile 

yazılan bir kod aynı anda hiçbir değişiklik 

yapılmadan çalıştırılabilir. 

 Gazebo (robot fizik simülatörü) ve Rviz 

(Görselleştirici paneli) platformlarıyla uyumlu 

olduğu için yapılan çalışmalar simülasyon 

(benzetim) ve görselleştirici ortamında test 

edilebilir. 

2.3.1. ROS ’un çalışma prensibi 

    ROS, ağ hakkındaki bilgileri toplayan ve diğer 

yazılımlarının (düğümler) birbirini bulup konuşmasına izin 

veren bir program olan ROS Master ile başlar. Bir ROS 

sistemi yayıncı/abone mesajlaşma modelini kullanarak diğer 

düğümlerle iletişim kuran düğümlerden oluşur. Düğümler 

hesaplamayı gerçekleştiren derlenmiş kaynak dosyalarıdır. Bir 

sistem birçok düğümden oluşur ve her düğüm belli bir 
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görevden sorumludur. Düğümler, başlıklar (topics) tarafından 

yayınlanan mesajlar vasıtasıyla birbirleriyle iletişim kurarlar. 

Başlıklar ise bir düğümden diğerine mesaj taşıyan otobüsler 

olarak adlandırılır. Bir düğüm bir başlık vasıtasıyla mesaj 

gönderdiğinde bu düğümün bir başlık yayınladığı anlamına 

gelir. Benzer şekilde bir düğüm bir başlık vasıtasıyla mesaj 

aldığında bu düğümün bir başlığa abone olduğu anlamına 

gelir. Düğümler aynı anda birden fazla başlık yayınlayabilirler 

ve birden fazla başlığa abone olabilirler.  

    ROS, aynı zamanda rqt_graph olarak adlandırılan ve 

düğümler ve başlıklar arasındaki ilişkiyi gösteren bir 

hesaplama grafiğine sahiptir.   

 

Şekil 6: Düğüm-Başlık iletişim grafiği 

Şekil 6 ‘da 2B lazer tarayıcıdan 3 boyutlu nokta bulutu 

verilerinin elde edilmesini sağlayan düğüm-başlık iletişim 

grafiği gösterilmiştir. Dikdörtgenler düğümleri, yaylar ise 

başlıkları temsil etmektedir. Şekilde görüldüğü üzere bir 

düğüm birden fazla başlık yayınlayabilir ve birden fazla 

başlığa abone olabilir. 

2.3.2. 3 boyutlu görüntü elde edilme aşamaları 

    ROS yazılım platformu üzerinde 2 boyutlu veri yayınlayan 

lazer tarayıcıdan 3 boyutlu nokta bulutu görüntüsünün elde 

edilmesi sürecinde sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanmıştır. 

Tarama için eksen ayarlaması yapıldı. 3 boyutlu görüntü elde 

edilebilmesi için öncelikle tarayıcının belli bir eksen etrafında 

dönmesi gerekmektedir. Bu dönme ekseninin tarayıcının 

ölçüm noktasında uygulanması amacıyla 4 temel ölçüm 

metodundan biri olan sapma üst tarama metodunun 

kullanılmasına karar verildi (Şekil 7). 

 

Şekil 7: Sapma üst tarama metodu 

 2B lazer tarayıcıdan yayınlanan lazer tarama verileri 

3 boyutlu nokta bulutu verilerine dönüştürüldü. Bu 

dönüşüm 3 boyutlu görüntü elde edilebilmesi için 

gereklidir. Şekil 8 ‘de lazer tarama verisinin nokta 

bulutu verisine dönüştürüldüğünde Rviz 

platformunda elde edilen görüntü gösterilmiştir. 

 

Şekil 8: LaserScan ve nokta bulutu verilerinin Rviz’deki 

görüntüleri 

URDF (Unified Robot Description Format) robot modeli ve 

TF (Transform Frame) dönüşüm çerçeveleri oluşturuldu. Bu 

sayede lazer tarayıcının tarayacağı eksen robot işletim 

sistemine aktarıldı ve base_link olarak ifade edilen lazer 

tarayıcının üzerinde bulunduğu sabit platform ile laser_link 

olarak ifade edilen lazer tarayıcı arasındaki bağlantı ilişkisi 

oluşturuldu. 

 ROS-Arduino haberleşmesi sağlandı. Temelde lazer 

tarayıcının belirlenen eksen etrafında hareket 

etmesini sağlayan enkoderli dc motorun kontrol 

görevini yerine getiren arduinonun görevi bununla 

sınırlı değildir. Motor kontrolünü sağlayıp Enkoder 

verilerini okumanın yanı sıra lazer tarayıcıdan 

yayınlanan verileri hesaplamakla da görevlidir. Bu 

yüzden bu mikro denetleyici ile robot işletim 

sisteminin haberleşmesi gerekir. 

 Farklı konumlardaki birden fazla lazer tarama verisi 

tek bir başlık altında nokta bulutu verisi olarak 

yayınlandı (laser_assembler). Bu adımla birlikte 2 

boyutlu lazer tarayıcıdan 3 boyutlu görüntü elde 

edilmiş oldu. Fakat Servo motor yerine enkoderli dc 

motor kullanılması bu görüntünün anlamsız sonuçlar 

vermesine sebep oldu. Servo motor kullanıldığında 

motorun robot işletim sisteminden yayınlanan açı 

verisine abone olmasıyla ROS-Servo haberleşmesi 

sağlanmaktadır. Aynı yöntem enkoderli dc motor 

için uygulandığında ise robot işletim sisteminden 

yayınlanan açı ile Enkoder açısı arasındaki frekans 

farklılıklarından dolayı iki açı eşleşememiştir. Bu 

yüzden lazer tarayıcının taradığı alanda bulunan bir 

tane nesne birden fazla nesne olarak 

görüntülenmiştir. Şekil 9 ‘ da tarama alanında 

bulunan bir tane tahtanın dört tane olarak 

görüntülendiği gösterilmiştir. 
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Şekil 9: ROS-Enkoderli dc motor senkronizasyon sorunu 

ROS-Enkoder senkronizasyonu (eşzamanlılık) sağlandı. 

Enkoderden gelen açı ile robot işletim sisteminden gelen 

açının eşleşmemesinden dolayı ROS-Servo haberleşmesinde 

kullanılan metottan farklı bir metot denenmiştir. Bu metoda 

göre enkoderden elde edilen açı verileri seri haberleşme yolu 

ile robot işletim sistemi platformuna gönderilmiş ve 

gönderilen bu veri seri iletişimden okunduktan sonra robot 

işletim sistemi platformuna uygun hale getirilerek yayın 

yapılmıştır. Böylelikle hem ROS-Enkoder haberleşmesi 

sağlanmış hem de istenilen ölçüde 3 boyutlu görüntü elde 

edilmiştir (Şekil 10).  

 

 

Şekil 10: Kapalı bir ortamın 3 boyutlu görüntüsü 

3. Deneyler 

Bu deneyde i5 işlemciye sahip bir bilgisayar kullanılmıştır. 

Geliştirilen yeni 3B Lidar sistemi önce otonom iç ortam golf 

aracı üzerine dahil edilmiştir. Bu deneydeki amaç sabit bir 

sistemde araca en yakın engelin mesafesinin ve açısının tespit 

edilmesidir. Bu yüzden sistem tam tersi yönde araca baş aşağı 

olacak şekilde kurulmuştur. Şekil 11 ‘ de engel tespitinde 

kullanılan deney düzeneği gösterilmiştir. 

 

Şekil 11: Otonom golf aracı üzerine dahil edilen sistem 

Bu deneyde öncelikle ortamın 3 boyutlu görüntüsü elde 

edilerek geliştirilen 3B Lidar ’ın merkezinden itibaren 5,6 

metrelik mesafe aralığında bulunan bütün engellerin uzaklığı 

tespit edildi. Daha sonra belirtilen aralıkta tespit edilen bütün 

engeller arasından sisteme en yakın engelin mesafesi ve açısı 

bulundu. Fakat başlangıçta lazer tarayıcı tarafından en yakın 

engel olarak tarama aralığında bulunan araç ve zemin görüldü. 

Bu problemi çözmek için lazer tarayıcının zemin ve aracı 

gösteren bütün mesafe ve açı değerlerine lazerin belli açısal 

sınırları içindeki sensor_msgs/LaserScan noktalarını ihmal 

eden LaserScanAngularBoundsFilter filtrelemesi uygulandı. 

Bu filtreleme işleminden sonra araca en yakın engelin 

mesafesi ve açı değeri başarıyla tespit edildi ve bu engelin 

bulunduğu konum Rviz görselleştirici platformunda 

PointStamp noktası olarak gösterildi. Ayrıca engel tespit 

edildiğinde aracın stop lambasının yanması sağlanarak araca 

engeli uyarıcı bir özellik de kazandırılmıştır. Şekil 12 ’de Rviz 

platformunda PointStamp noktası olarak gösterilen en yakın 

engelin yanı sıra mesafe ve açısı, Enkoderden okunan açı 

değerleri, elde edilen nokta bulutu verileri ve engel 

algılandığında aracın stop lambasının yandığını gösteren 

veriler de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 11: En yakın engel tespiti (mor top en yakın engeli 

gösterir) 

Belirlenen aralıklarda eğer engel yoksa Rviz platformundaki 

PointStamp noktası sistemin merkezinde konumlanacak 

şekilde ayarlanmıştır (Şekil 12). 
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Şekil 11: Engel tespit edilmediğinde PointStamp noktasının 

konumu 

Bu sistemin iç ortam otonom aracına dahil edilmesiyle araç 

artık 360 derecelik ortamı algılayabildiğinden engel tespitinde 

ve engele göre karar verme mekanizması geliştirmede çok 

daha güvenli hale gelmiştir. 

3. Sonuçlar ve Gelecek çalışmalar 

    Bu çalışmada bir algılayıcı sisteminin tasarımı ve kontrolü 

açıklanmıştır. 2B lazer tarayıcı kullanılarak çok daha düşük 

maliyetli, hafif, küçük ve portatif yeni bir 3B Lidar sistemi 

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sisteme en yakın engelin 

mesafesi ve açısı sabit bir otonom golf aracı üzerinde tespit 

edilmiştir. Başlangıçta tarayıcının engel olarak araç veya 

zemini algılamasından dolayı tarayıcı üzerinde çeşitli 

filtrelemeler uygulanmıştır. Uygulanan bu filtrelemelerden 

sonra araç çevresindeki engelin mesafe ve açısını başarılı bir 

şekilde tespit etmiştir. Yapılan bu deneyler sonucunda en 

yakın engelin tespit edilmesinde %99,4 mesafe doğruluk oranı 

elde edilmiştir. Geliştirilen bu sistem sayesinde otonom araç, 

çevresindeki engelleri tüm yönlü olarak tespit etmektedir. 

Geliştirilen sistem otonom araçlarda 360 derece engel tespiti 

için ekonomik ve etkili bir çözümdür. 

    Gelecekteki çalışmalar bilgisayar kullanılarak tasarlanan ve 

deneyleri gerçekleştirilen 3B lazer tarayıcının yüksek 

hesaplama performası gösteren Jetson TX1 geliştirme kartı 

kullanılarak ve bu kartla birlikte kullanılan bileşenleri de içine 

alan bir mekanik sistem tasarlanarak mobil araca dahil 

edilmesini içermektedir. Ayrıca mobil aracın üzerine dahil 

edilen LIDAR sistemi aracılığıyla navigasyon işlemi 

gerçekleştirmesi ve tespit edilen engele göre karar verme 

mekanizmasının iyileştirilmesi sağlanacaktır. 
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Özetçe 

Yapılan bu çalışmada, herhangi bir insan müdahalesi 

olmaksızın, yapay sinir ağları (YSA) kullanarak kapalı 

alanlarda hareket yörüngesini belirleyebilen ve tehlikeli bir 

olayı; (yangın, kaza, vb.) yer istasyonu yardımıyla tespit edip, 

bilgilendirme yapabilen, düşük maliyetli bir dört pervaneli rotor 

sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistem, üzerine 

yerleştirilen kamera aracılığıyla her iki saniyede bir üzerinde 

uçmakta olduğu yerin fotoğrafını çekip, çektiği bu fotoğrafı yer 

kontrol istasyonuna kablosuz ağ (WLAN) üzerinden 

göndermektedir. Yer istasyonu, gönderilen fotoğrafı indirip, 

28x28 piksele dönüştürme işlemini bitirdikten sonra YSA’ya 

girdi olarak beslemekte, YSA’nın çıktısı ise bir uçuş komutu 

olarak (Sağa dön, ileri git vb.) dört pervaneli rotor sistemine 

yine WLAN (Kablosuz Ağ) aracılığıyla gönderilmektedir. 

Uçuş kontrolcüsü aldığı komuta göre motorları sürmektedir. 

Diğer taraftan tasarlanan bu dört pervaneli rotor sisteminin 

havada dengesinin sağlanabilmesi için yalpalama ve yunuslama 

açılarının regüle edildiği, 2 serbestlik dereceli bir kontrolör 

tasarlanmış ve Wemos D1 Mini mikro denetleyicisinin içine 

gömülmüştür. Tasarlanan kontrolör, tek serbestlik dereceli bir 

test düzeneği üzerinde test edilip, geliştirildikten sonra dört 

pervaneli rotor sistemine uygulanmıştır. 

Abstract 

In this work, a low-cost quadrotor system was designed that can 

navigate itself indoors using artificial neural networks (ANN) 

without any human interaction and, with help of ground station, 

it can detect abnormal event (fire, accident, etc.) and report it. 

In this system, a camera that placed on quadrotor, takes a photo 

of the region where it is flying, in every two seconds, and sends 

the photograph to the ground station via WLAN. The ground 

station downloads the submitted photo and feeds it as input to 

the ANN after finishing the 28x28 pixel conversion process. 

The output of the ANN is sent via WLAN to the quadrotor as a 

flight command (turn right, forward, etc.), and the flight 

controller drives motors according to this command. 

Furthermore, a 2- degree-of-freedom (DOF) controller is 

designed to regulate roll and pitch angles of the quadrotor 

system for air-balancing and this controller embedded in 

Wemos D1 mini microcontroller. The designed controller was 

developed and tested on a single DOF test system and then 

applied to the quadrotor system. 

 

1. Giriş 

Son yıllarda gelişmekte olan teknolojiyle beraber insansız hava 

araçlarına olan ilgi gitgide artmaktadır. Gelişen iletişim 

araçları, bilgisayar ve kontrol sistemleri bu ilginin artmasındaki 

en büyük etkenlerdendir. Dört pervaneli rotor sistemi de multi-

rotor sınıfından bir araç olup bu çalışmada üzerinde 

durulmuştur. 

Yapılan bu çalışmada mikro denetleyici tabanlı, düşük 

maliyetli ve YSA kullanarak kapalı alanlarda otonom uçuş 

yapabilen bir dört pervaneli rotor sistemi tasarlanmıştır. Dört 

pervaneli rotor sisteminin gövdesi ve motorları olarak Syma 

X5-C modeline ait gövde ve motorlar kullanılmıştır. Motorların 

kontrolü Wemos D1 Mini mikro denetleyicisi ile 

gerçekleştirilmiş olup, motor sürücü devresi mosfetler ile 

oluşturulmuştur. Dört pervaneli rotor sisteminin gövdesine ait 

Euler açılarını (yalpalama, yunuslama, dönme açıları) elde 

etmek ve bu açılara göre gerekli kontrolü yapabilmek adına 

sistemde, MPU-6050 ataletsel ölçüm birimi (IMU) 

kullanılmıştır. Sistemde yalpalama/yunuslama açılarının 

kontrolünü sağlamak için 2 serbestlik dereceli bir kontrolör 

tasarlanmıştır. 

Literatürde bulunan, kendi tasarımları veya yapay sinir ağı 

ile PID kontrolör tasarımı olan bazı dört pervaneli rotor 
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sistemleri çalışmaları şu şekildedir. Leong, Low ve Ooi 

tarafından düşük maliyetli bir kumanda mekanizması ile dört 

pervaneli rotor olarak bilinen bir tür uçak konfigürasyonu 

üzerinde çalışılmıştır [1]. Konfigürasyonlar için düşük 

maliyetli bir mikro denetleyici kullanılmış olup, uygulanan 

uçuş kontrolü, sistemin kendi başına sabit bir konumda 

kalmasına, ani bir manevra yapmasına ve görüntüleme 

yapmasına olanak sağlar. Khavnekar, Gondalia ve Shah 

tarafından yapılan çalışmada ise, dört pervaneli rotor sisteminin 

performans parametrelerinden ödün vermeden kontrol 

algoritmaları basitleştirilerek bir çözüm ortaya koyulmuştur 

[2]. Basit düşük maliyetli ve sağlam bir kontrol modeli ile 

sonuçlanan bu çalışma sonucunda matematiksel modelin 

simülasyonları PD ve PID kontrol teknikleriyle 

gerçekleştirilmiştir. Somasiri, Gamagedara, Maithripala ve 

Bergt tarafından yapılan çalışmada ağırlıklı olarak kararlı bir 

PID kontrolörünün etkinliğini gösteren uçuş testlerinin 

sonuçları verilmiştir. Uçuş kontrolcüsü, Arduino tabanlı olup, 

sistemin atalet momentinin tahminlenmesine dayanarak çalışır 

[3]. Sunulan sonuçlar uygulanan lineer olmayan PID’nin 

istenilen konfigürasyonu hızlı bir şekilde dengeleyebildiğini 

göstermektedir. Bodrumlu, Söylemez ve Mutlu tarafından 

yapılan uygulamada ise Qball X4 dört pervaneli rotor sistemi 

PID ve PID tipli bulanık kontrolörleriyle kontrol edilmiş, 

simülasyonları sunulmuştur [4]. Cireşan, Meier, Gambardella 

ve Schmidhuber tarafından yapılan çalışmada ise, MNIST veri 

setindeki gelişmelerin neticesinde NIST veri setinde de 

konvolüsyonel sinir ağı uygulanmış olup, bunun sonuçları 

karşılaştırılmıştır [5]. 

 

Şekil 1: Proje konsepti. 

Şekil 1’de genel proje konsepti verilmiş olup, dört pervaneli 

rotorlar yardımıyla bölge taramasının gerçekleştirilmesi ve 

fotoğraflar çekerek olası bir tehlike anında bilgilendirme 

yapılması görselleştirilmiştir. Bölge sürekli taranarak, çekilen 

görüntüler yer istasyonuna aktarılır ve aktarılan bu görüntü yer 

istasyonunda işlenerek dört pervaneli rotorun sonraki 

hareketinin belirlenmesi için kullanılır. Örneğin, normal 

durumlarda bölge taramasına devam ederken, acil durum tespit 

edildiğinde ise; o konumda sabit kalması ve görüntü aktarmaya 

devam etmesi istenir. 

Bu çalışmada ise sırasıyla: sistem donanımı hakkında bilgi 

aktarılmış ve uçuş kontrolcüsü tasarımının nasıl yapıldığına, 

PID kontrolörün nasıl tasarlandığına ve test düzeneği üzerinden 

kontrol edilen sistemin bozucu girişlere verdiği cevaba ait 

sonuçların grafiklerine yer verilmiştir. Ardından WLAN 

kumanda yapısıyla haberleşmenin nasıl gerçekleştirilip bunun 

üzerinden nasıl komut gönderildiği, kameradan görüntü alınıp, 

alınan görüntünün WLAN üzerinden yapay sinir ağına (YSA) 

nasıl verildiği ve YSA’nın sonucunun, hareket komutu olarak 

dört pervaneli rotor sistemine nasıl aktarıldığına dair bilgiler 

anlatılmıştır. En sonunda ise test düzeneği ile elde edilen 

sonuçlara yer verilmiş olup, gelecekte ne gibi çalışmalar 

yapılabileceği anlatılmıştır. 

2. Sistem Donanımı ve Uçuş Kontrolcüsü 

Bu bölümde dört pervaneli rotor sistemini oluşturan 

donanımdan ve tasarlanan uçuş kontrolcüsünden 

bahsedilecektir.  

Sistem çerçevesi olarak Syma X5-C dört pervaneli rotoruna 

ait çerçeve kullanılmıştır. Uçuşu sağlayacak motorlar ise yine 

Syma X5-C çerçevesine uyumlu, redüktörlü çekirdeksiz fırçalı 

DC motorlardır. PID kontrolörün gömüldüğü, PWM sinyallerin 

alındığı ve üzerinde bulundurduğu ESP-8266EX mikro 

denetleyicisi ile WLAN üzerinden uzaktan komut aktarımı 

sağlanabilen Wemos D1 mini geliştirme kartı, uçuş 

kontrolcüsünün temelini oluşturmaktadır. Havada 

dengelenmenin sağlanabilmesi için gerekli ataletsel 

parametreleri geri besleyecek birim olarak, 3 eksen jiroskop ve 

3 eksen ivmeölçer bulunduran MPU-6050 ataletsel ölçüm 

birimi kullanılmıştır. Şekil 2’de sistemde kullanılan 

komponentlerin birbirleri ile olan bağlantıları ve kartlar 

arasındaki haberleşme protokolleri gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Sistem Donanımı. 

Wemos D1 mini kartından aldığı PWM sinyal ile 

motorların sürülmesini sağlayacak motor sürücüsü, IRLML-

2502 mosfeti kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil 3’te motor 

sürücü devresine ait şema görülmektedir. Bu devre şemasında 

sadece bir motor için çizim tamamlanmıştır. Diğer üç motorda 

aynı transistörler, dirençler ve diyotlar kullanılarak 

sürülmektedir. 

 

Şekil 3: Motor sürücü devresine ait şema. 
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Şekil 4’te tüm elemanları bir araya toplanmış uçuş 

kontrolcüsü ve üzerine uçuş kontrolcüsü, motor ve pervanelerin 

montajı yapılmış olan dört pervaneli rotor sistemi 

görülmektedir. 

 

          

Şekil 4: Dört pervaneli rotor sistemi(solda), tüm 

donanımların birleştirilmesiyle oluşturulan uçuş 

kontrolcüsü(sağda). 

3. PID Kontrol 

Çalışmanın bu bölümünde, dört pervaneli rotor sisteminin 

havada dengelenebilmesi için gerekli olan yalpalama ve 

yunuslama açılarının PID kontrolör ile nasıl regüle edildiği 

anlatılmıştır. Açı verileri bir IMU (MPU-6050) kullanılarak 

elde edilmiştir. PID kontrolörün katsayılarının belirlenmesi için 

Ziegler–Nichols’ün 2. Metodu referans alınmıştır. [6] Deneysel 

çalışmanın testlerinin yapılması için Şekil 5 ve 6’da üstten ve 

soldan görünüşleri görülen test düzeneği tasarlanmıştır. 

  

Şekil 5: Test Düzeneği üstten görünüşü 

       

Şekil 6: Test Düzeneği soldan görünüşü. 

Test düzeneğinde amaç yalpalama/yunuslama açısı için 

istenen değerin atanıp (örneğin 0 derece), tasarlanan PID 

kontrolör ile regüle edilen sistemin performansının 

ölçülmesidir.  

 

 

Şekil 7: Test düzeneği üzerinden tek ekseni kontrol 

edilen sisteme ait blok diyagramı 

Test düzeneğinin tasarımı gereği sadece tek bir açı için 

ölçümler yapılabilmektedir, dolayısıyla test düzeneğine ait 

kontrol yapısının blok diyagramı şekil 7’deki gibi olmaktadır. 

Dört pervaneli rotor sisteminin havada dengesinin 

sağlanabilmesi için aynı anda hem yunuslama hem de 

yalpalama açılarının kontrol edilmesi gerektiğinden iki ekseni 

kontrol edilen sistem için kontrol yapısına ait blok diyagramı 

şekil 8’deki gibi olmaktadır. 

 

Şekil 8: İki ekseni kontrol edilen sisteme ait blok 

diyagramı. 

3.1. Deney Sonuçları 

Tasarlanan kontrolördeki PID katsayılarının belirlenmesi için 

kullanılan Ziegler–Nichols’ün 2. Metoduna göre; başlangıçta 

PID kontrolörün integral (𝐾𝑖 ) ve türev (𝐾𝑑 ) katsayıları sıfır 

alınır ve sistem osilasyona girene dek orantısal (𝐾𝑝 ) katsayısı 

yavaş yavaş arttırılır. Sistemin osilasyona girdiği 𝐾𝑝  değeri 

kritik orantısal katsayı değeridir ve 𝐾𝑐𝑟  olarak gösterilir. Bu 

𝐾𝑐𝑟  katsayı değerinde titreşen sistemin periyodu da kritik 

periyot değeri olarak belirlenir ve 𝑃𝑐𝑟  olarak gösterilir. Şekil 

9’da osilasyon durumundaki sisteme ait grafik 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 9: Osilasyon durumundaki sistemin yatay ile 

yaptığı açıya ait grafik. 

DC Motor-Pervane 

MPU-6050 

Wemos D1  
mini 

Motor Sürücüsü 

Pil 

Açı – Ölçer Çizelgesi 

Kontrol Açısı 

Mosfet 

Wemos D1 mini 

IMU 
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Osilasyon durumundaki sistemden elde edilen 𝐾𝑐𝑟  ve 

𝑃𝑐𝑟  değerleri ve son hali elde edilen PID kontrolör 

katsayıları ile regüle edilen sisteme ait grafik şekil 

10’daki gibidir. Bu kontrolörde orantısal katsayı 3.6, 

integral katsayısı 9 ve türevsel katsayı ise 0.36 olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 10: Sistem kontrolör girişi (üstte), Kontrol edilen 

sistemin bozucu giriş cevabı (altta). 

Şekil 10’dan da görüleceği üzere sisteme bozucu bir giriş 

etki ettiğinde sistem bir an için belirli bir aşım göstermekte ve 

ardından referans değerine hızlıca oturmaktadır. 

4. WLAN Kumanda ve Haberleşme 

WLAN üzerinden komut gönderebilmek için HTTP 

sorgularının kullanılmasına karar verilmiştir. Bunun en temel 

nedeni ise, WLAN’a bağlanabilen ve web tarayıcısı bulunan 

herhangi bir cihaz üzerinden komut gönderilebilmesinin 

mümkün olmasıdır. Bu sayede, RC modülüne ihtiyaç kalmadan 

bilgisayardan ve cep telefonundan dahi dört pervaneli rotor 

sisteminin uzaktan kontrolü sağlanabilecektir. 

 

Şekil 11: HTTP sorguların çalışması ve uygulanması [7]. 

WLAN üzerinden komutun nasıl gönderildiğini 

anlayabilmek için HTTP ve TCP/UDP protokollerin çalışma 

mantığı bilinmelidir. Bu bilgi kısaca Şekil 11’de gösterilmiştir. 

Client (burada cep telefonu olarak gösterilmiştir.), web tarayıcı 

üzerinden sorgu gönderir ve server (dört pervaneli rotor), 

sorguya göre belirli bir işlem gerçekleştirir. Örnek olarak, yeni 

web sayfası dahi açılabilir. Fakat sistemimizde dört pervaneli 

rotorun sadece hareketi gerçekleştirilecektir. Uçuş kontrolcü 

tarafında ise ilgili web sunucu sisteme gömülür. Bu sunucudan 

HTTP formatına göre cevap vermesi ve gelen sorgunun 

sonucuna göre hareket yönünü değiştirmesi istenir. Web 

tarayıcı üzerinde tasarlanan ara yüz şekil 12’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 12: WLAN üzerinden manuel kontrol için web ara yüzü. 

 5. Yapay Sinir Ağı ve Görüntü Tanılama 

Bu bölümde YSA ve görüntü tanımlama işleminin çalışmada 

nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilecektir. Yapay sinir 

ağları(YSA), örneklerle ilgili bilgiler toplamakta, genellemeler 

yapmakta ve daha sonra hiç görmediği örnekler ile 

karşılaştırılınca öğrendiği bilgileri kullanarak o örnekler 

hakkında karar verebilmektedir. Yapay sinir ağları bu 

öğrenebilme ve genelleme özellikleri nedeniyle günümüzde 

birçok bilim alanında geniş uygulama olanağı bulmakta ve 

karmaşık problemleri başarı ile çözebilme yeteneğini ortaya 

koymaktadır. 

Dört pervaneli rotor sistemi, üzerinde bulunan kamera 

yardımıyla çektiği fotoğrafı WLAN üzerinden yer istasyonuna 

aktarmaktadır. Yer istasyonu, YSA'yı kullanarak gelen bu 

görüntüyü yorumlamakta ve YSA’nın çıktısına göre yine 

WLAN üzerinden sisteme uçuş komutu göndermektedir. 

Ortamdan görüntü alımı Orange Pi geliştirme kartı ve üzerinde 

bulunan Orange Pi kamera ile gerçekleştirilmektedir.  Alınan 

görüntünün yer istasyonunda yorumlanmasından sonra ilgili 

komut dört pervaneli rotor sistemindeki Wemos D1 Mini mikro 

denetleyicisine iletilmektedir. Bu işleyişin şematik yapısı şekil 

13’te gösterilmiştir. 

Başlangıçta dışarıdan başka bir etken olmadığı için ilk uçuş 

modu aynı zamanda güncellenmiş uçuş modu ile birebir aynı 

olmaktadır. Dört pervaneli rotor bu uçuş modu ile uçuşuna ve 

hareketine başlar. Örneğin kullanıcı komutu olmadığı zaman 2 

saniye de bir fotoğraf çekimi gerçekleştirmekte ve bu çekmiş 

olduğu fotoğrafları yer istasyonuna WLAN üzerinden 

göndermektedir. 

Yer istasyonunda çekilen bu fotoğraf yorumlanır ve daha 

önceden öğrenilmiş olan modelin çıktısına göre, bir karar 

verilir. (Fotoğraf tanımlanabildiyse ona ilişkin manevra komutu 

gönderilir, tanımlanamadıysa herhangi bir komut gönderilmez 

ve dört pervaneli rotor hareketine devam eder.) Örneğin, yerde 

tespit edilen sayının belirli bir senaryosu tanımlı ise, o sayı 
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tespit edildiğinde belirli referans değerleri ayarlanır ve dört 

pervaneli rotor o şekilde hareketine devam eder. Eğer kullanıcı 

bir komuta karar verdiyse, onun verdiği komut geçerli olur.  

 

 

Şekil 13: Görüntü İşleme Akış Diyagramı. 

5.1. Yapay Sinir Ağı Modeli 

Yapay sinir ağı modeli oluşturulurken Keras kütüphanesi 

kullanılmıştır. Keras, Tensorflow ya da Theano kütüphaneleri 

üzerinde çalışan Python ile yazılmış yüksek seviye bir 

API(Application Programming Interface)’dir. Keras ile şekil 

14’de görülen ağ modeli oluşturulduktan sonra bu model 

elimizde bulunan eğitim verisi ile eğitilmiştir. Elimizde 

tehlikeli durumları algılamak için hazır bir veri seti 

bulunmadığından dolayı eğitim veri seti olarak MNIST [8] veri 

seti kullanılmıştır. Burada seçilmiş olan sayı tanıma YSA 

modelinin yanı sıra renk tanıma, obje tanıma vb. YSA modelleri 

de kullanılabilir. Yapılan bu çalışmanın amacı ise, istenilen 

duruma uygun bir YSA modeli ve veri seti kullanımında dahi 

sistemin düzgün bir şekilde çalışabildiğini göstermektir. 

Veri, ilk başta indirildikten sonra üzerinde işlemler 

yapılarak YSA için hazırlanmaktadır. Bu işlemlere ön hazırlık 

işlemleri denmektedir. YSA modeli ise Keras kütüphanesinin 

sıralı katmanlarından oluşmaktadır. Modelin yapısı ise şekil 

15’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 14: YSA Model Kodu.  

 

      

Şekil 15: YSA Model Yapısı. 

Oluşturulan bu model, test verileriyle test edilmiştir. 

Testlere ait sonuçlar şekil 16’dan görülebilmektedir. Test 

verilerinden elde edilen sonuçlar ışığında modelimizin yüksek 

bir yüzdeyle doğru tahmin yapabildiği görülmüştür. Bunun 

neticesinde ise, kendimizin hazırlamış olduğu veriyi 

modelimizin nasıl tahmin edebileceğini görmek amacıyla bir 

validasyon verisi hazırlanmış ve modele beslenmiştir. Şekil 

17’de bu veri ve elde edilen sonuç görülmektedir. 

 

 

Şekil 16: YSA Test Sonuçları. 

 

Şekil 17: Validasyon Sonuçları. 

5.2. WLAN Üzerinden Fotoğraf Transferi ve Komut 

Gönderme 

Yapılan araştırmalar neticesinde, dört pervaneli rotor 

üzerindeki kamera ile çekilen fotoğrafın, yer istasyonunda 

yorumlanabilmesi ve yorumlanmış çıktının tekrar dört 

pervaneli rotora komut olarak gönderilebilmesi için üç farklı 

yöntem ele alınmıştır. Bu yöntemler sırasıyla; TCP/UDP 

protokolleri yardımıyla çalışan bir uygulama, soket 

programlama ve HTTP protokolünü kullanarak web sayfası 

üzerinden veri transferi şeklindedir. Belirtilen yöntemler 

başarıyla uygulanmış ve en optimum yöntemin HTTP 

protokolü olduğu belirlenmiştir. Bunun için, sistemde 

kullanılan Orange Pi geliştirme kartı yardımıyla web sayfasına 

gönderilen fotoğraf, Python üzerinde yazılmış kod ile yer 

istasyonuna indirilir. Akabinde ön işlemden geçirilerek 
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otomatik olarak YSA modeline verilir. Görüntü işleme süresi 

dahil olmak üzere, Python kodunun çalışma süresi 

ölçüldüğünde, sürenin 3 saniye altında olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu durum, çalışma için yeterli olup, kod kısmında iyileştirme 

yapılması da düşünülmektedir. YSA’dan çıkan sonuca göre yer 

istasyonu, sistem üzerindeki Wemos mikro denetleyicisine 

ilgili manevra komutunu göndererek dört pervaneli rotorun 

hareketini belirlemeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. Şekil 18’de 

bunun örneği gösterilmektedir. 

 

  
 

Şekil 18: Dört pervaneli rotor sisteminden alınan fotoğrafa 

göre YSA'nın çıktısını komut olarak gönderme. 

6. Sonuçlar  

Şekil 19’da genel kontrol algoritması görülen bu çalışmada 

öncelikle dört pervaneli rotor sisteminin havada dengesinin 

sağlanması için iki serbestlik dereceli bir PID kontrolör 

tasarlanmıştır. Sistemimiz kameradan aldığı görüntüye göre 

hareketini düzenlemekte olup, acil durumlar için ilgili 

merkezlere haber vermektedir. Kameradan alınan görüntü yer 

istasyonunda yapay sinir ağları yardımıyla işlenerek bir çıktı 

oluşturulur ve oluşan bu çıktı (komut) tekrardan sisteme geri 

gönderilir. Dört pervaneli rotorun ne yapması gerektiğine 

böylece karar verilmiş olur. Aynı zamanda kullanıcı 

kumandadan da dilediği zaman istediği komutu vererek 

sistemin hangi yönde hareket etmesine karar verebilmektedir. 

 

Şekil 19: Genel kontrol algoritmasının şeması. 

Testlerde ise ilk başta dört pervaneli rotor sistemimiz 

standart uçuş modunda (kendini havada dengeleme) bırakılır. 

Bunun sebebi ise, yerden ilk kalkış yapması durumunda 

bataryayı yüksek oranda tüketip çok fazla güç harcamasıdır. 

Bunun önüne geçebilmek için dört pervaneli rotor sistemimizi 

belirli bir yükseklikten bırakarak standart uçuş modunda 

operasyona başlaması hedeflenmektedir. Daha sonra ise ilk 

karar verme mekanizmasına baktığımızda dışarıdan bir komut 

olup olmadığına göre (fotoğraftan ya da kullanıcıdan gelen 

giriş) referans değeri ve PID katsayılarının ayarlanması 

gerçekleşecektir. Bu ayarlanan katsayılar ve PWM çıkışları 

motorlara giriş olarak gönderilecek ve bu duruma göre belirli 

bir uçuş modunda dört pervaneli rotor sistemi hareketine devam 

edecektir. 

Örneğin fotoğrafta gördüğü 7 sayısına göre dört pervaneli 

rotorun geri yönde hareket etmesi planlandıysa, yerde 7 sayısını 

görüp tanımladığında yunuslama kontrolörü ona göre 

katsayılarını ayarlayarak dört pervaneli rotorun geriye 

gitmesine olanak sağlayacaktır. 

7.Gelecek Çalışmalar 

Dört pervaneli rotorun uçuş performansını artırmak ve 

ağırlığını azaltmak adına gövdeyi kendimiz tasarlayıp, devreleri 

de pertinaks yerine PCB üzerine monte etmek planladığımız ilk 

çalışmalardır. Ayrıca ileride sesle komutu algılayan bir sistem 

düzenlemek de hedeflerimiz arasındadır. 

Proje ile ilgili ek bilgiler https://uteklu.com/tok2018 

adresinde bulunmaktadır. 
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Özetçe 

Otonom araçlar, sensörlerden gelen verilere göre yapacağı 
işlemlere karar verebilen yapılardır. Otonom iniş sayesinde 
uzak bölgelere kargolar, ilaçlar, hayati malzemeler vb. 
gönderilebilir. Otonom iniş, insan hatalarının azaltılması ve 
multikopterin kendi kendine iniş kararı vermesi/uygulaması 
açısından önemlidir. Ancak havada multikopteri sabitleyecek 
bir referansın olmamasından ve hava şartlarından dolayı bir 
otonom iniş sisteminin geliştirilmesi zordur. Literatürde 
otonom iniş için çeşitli sensörler ve görüntü işleme teknikleri 
kullanılmıştır. Ancak bu çalışmaların çoğu görüntü işlemeye 
dayalıdır ve gürültüden etkilenir. Bu çalışmada ultrasonik 
sensörlerle bir multikopterin üçgen bir platforma iniş 
yapabilmesi için model geliştirilmiş ve benzetimi yapılmıştır. 
Elde edilen benzetim sonuçları modelin başarılı olduğunu 
göstermektedir. 

 

 

Abstract 

Autonomous vehicles are the manned and unmanned 
controlled structures that can determine the operations to be 
performed based on the data coming from sensors. By 
autonomous landing, cargoes, medicines, vital supplies, etc., 
can be sent to long distances. In addition, autonomous 
landing is crucial in reducing human error and in deciding 
when a self-landing is needed. However, due to the lack of a 
reference to stabilize quadcopter in air and weather 
condiditons, the development of a quadcopter autonomous 
landing system is difficult. Various sensors and image 
processing techniques have been used in the literature for 
autonomous landing. However, most of these studies are 
based on image processing and the structures used in these 
studies are affected by ambient noise. In this study, a model 
has been developed and simulated in order to be able to land 
on a triangle platform with the help of ultrasonic sensors. The 
simulation results show that the model is successful. 

1. Giriş 

Multikopterler, pervaneleri ile elde ettiği hava itişi sayesinde 
dikey iniş-kalkış yapabilen ve üç eksende hareket kabiliyetine 
sahip hava araçlarıdır. Havada asılı kalabilme, havalanma 
için bir piste ihtiyaç duymama ve hassas hareket edebilme 
özellikleri ile kanatlı hava araçlarına göre daha geniş bir 
kulanım alanı vardır.  

Otonom kontrol sensör verilerine ihtiyaç duyar. Otonom 
bir iniş için nasıl bir sensör yapısı kullanılacağı otonom 
hareketin amacına bağlıdır. Amaç sadece inmek ise 
multikopterin yere ne kadar yaklaştığının bilmesi yeterli 
olacaktır. Amaç bir noktaya yakın inmek ise GPS’ten 
faydalanılabilir. Ancak bir noktaya hassas iniş için ise sadece 
yere yakınlık veya GPS konum bilgisi yeterli olmayıp daha 
farklı ve multikopterin konumunu hassas bir şekilde 
belirleyecek sensör yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Multikopterlerin otonom olarak iniş gerçekleştirebilmesi 
çeşitli uygulama alanları için önemlidir. Otonom iniş 
sayesinde uzak bölgelere kargoların, ilaçların, hayati 
malzemelerin vb. gönderilmesi sağlanabilir. Ayrıca, otonom 
iniş, insan hatalarını azaltması ve gerekli durumlarda 
multikopterin kendi kendine iniş kararı vermesi ve bu kararı 
uygulaması açısından önemlidir. Bunlara ek olarak 
multikoptelerın dar alanlara iniş yapabilmesi, rutin olarak 
belirli alanları denetleyebilmesi ve hareket halindeki 
noktalara iniş yapabilmesi gibi uygulamalarda da otonom 
hassas iniş kullanılabilir.  

Otonom yapılar, sensörlerden aldığı verilere göre 
davranan yapılardır. Bir multikopterde otonom bir yapının 
kurulabilmesi için karar verme algoritmalarının 
oluşturulması, kontrol tiplerinin seçilmesi ve bu yapıya veri 
oluşturacak sensörlerin seçilmesi gibi donanım ve yazılım 
ihtiyaçları söz konusudur. Gerçek bir multikopterde bu 
yapıların test edilmesi durumunda yapılacak hataların 
donanıma zarar verme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda 
yapılacak otomom kontol modelinin ve multikopter 
donanımının fiziksel testlerinden önce sayısal bir modelinin 
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çıkarılıp benzetimlerde test edilmesi hem zaman kaybını hem 
de oluşabilecek maddi zararları önleyebilecektir [1].  

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde otonom iniş 
üzerine yapılan çalışmaları iki başlık altında toplamak 
mümkündür. Bunlar; yer platformundan bağımsız 
gerçekleşen otonom iniş ve yer platformuna bağımlı 
gerçekleşen otonom iniş çalışmalarıdır. Yer platformundan 
bağımsız gerçekleşen otonom iniş çalışmalarında tüm sensör 
yapıları ve algoritmalar araç üzerinde toplanmıştır. Genelde 
görüntü işleme ve optik akış sensörleri üzerine kurulmuş 
algoritmalar ile karar verirler [2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] ve [9]. 
Yer platformuna bağımlı gerçekleşen otonom iniş 
çalışmalarında, iniş için gerekli bilgiler yer platformu 
tarafından oluşturulur ve bu bilgiler kablosuz veri transferi ile 
araca gönderilerek aracın iniş yapması sağlanır. Yer 
istasyonu, kameralar ile görüntü işleme teknikleri veya 
gömülü sensörler ile multikopter konumunu belirlemekte ve 
multikoptere inmesi için gerekli bilgileri göndermektedir 
[10],[11],[12] ve [13]. 

Bu çalışmada ultrasonik sensörler yardımı ile bir 
multikopterin eşkenar üçgen yapıda bir platforma iniş 
yapabilmesi için bir model geliştirilmiştir ve benzetimi 
yapılmıştır. Literatürde yapılan çalışmaların çoğunun yazılım 
maliyeti yüksektir ve büyük işlem gücü ve veri depolama 
ihtiyacı gerektirir. Bu çalışma, maliyeti düşük ve hızlı 
sonuçlar verecek bir model üzerine kurulmuştur.  

2. Literatür Taraması 

Literatürde, otonom iniş konusunda yapılan literatür 
çalışmalarını, yer platformundan bağımsız ve yer platformuna 
bağımlı otonom inişler olmak üzere iki başlıkta toplamak 
mümkündür. 

Yer platformundan bağımsız gerçekleşen otonom iniş 
çalışmalarında kamera, optik sensör ve gömülü sensör gibi 
teknolojiler kullanılmıştır. Kamera kullanılarak yapılan 
çalışmalarda multikopter kamerasından alınan görüntüler, 
görüntü işleme teknikleri kullanılarak multikopterin 
konumunu belirlenir ve daha sonra hata oranları hesaplanarak 
otonom iniş algoritmaları tarafından aracın iniş yapması 
sağlanır [4]. Bu teknolojiye sahip multikopterler yerde bir 
işaret görevi yapacak donanıma sahip olmayan platformlara 
iniş yapabilirler. Platformun olmadığı yerlerde ortamdaki 
nesnelerin yerleri belirleyici olur. 

Optik akış sensörleri kullanılarak yapılan çalışmalarda 
yine kamera ile yapılan çalışmalara benzemekle birlikte 
sensör görüntü işleme işini multikopterin işlemcisinden 
bağımsız yaparak hareketteki sapmaların miktarını işlemciye 
bildirir ve otonom iniş işlemini gerçekleştirir [8]. 

Gömülü sensörler kullanılarak yapılan çalışmalarda ise, 
multikopterlerin iniş yapabilmesi için barometre, dijital 
pusula, GPS, basınç sensörleri, ultrasonik sensörler ve 
kızılötesi sensörleri gibi sensörler kullanılır [12],[14] ve [15]. 
Ancak, bu çalışmaların hata oranları kamera kullanılan 
tekniklere göre fazladır. 

Yer platformuna bağımlı gerçekleşen otonom iniş 
çalışmalarında genellikle kamera ve gömülü sensörler 
kullanılmaktadır. Kamera kullanılarak yapılan çalışmalarda 
kamera yer istasyonunda bulunur ve multikopterin platforma 
göre konumu görüntü işleme algoritmaları ile hesaplanır [10]. 
Bulunan konum bilgileri multikoptere gönderilerek 
multikopterin yapacağı hareketlere karar verilir ve inmesi 
sağlanır. Kameranın yer istasyonunda olması, multikopter 

üzerinde olmasına göre görüntü alma yönünde avantaj 
sağlamaktadır. Ayrıca multikopterin pil tüketimi kamera 
olmadığı için ve görüntü işleme işini yer istasyonun 
yapmasından dolayı azalacaktır. 

Gömülü sensörler kullanılarak yapılan çalışmalarda,  
multikopter yer istasyonunun sahip olduğu sensörler 
sayesinde konumunu belirler ve belirlenen konuma otonom 
inişi gerçekleştirir. Multikopterin oluşturduğu gürültülerden 
sensörler etkilenmez. Fakat kullanılan sensörlerin hatası iniş 
hatasını etkiler. 

Literatürde yapılan çalışmalarında kullanılan tekniklerin, 
genelde, işlem maliyeti yüksektir ve bu teknikler pahalı 
donanımlara (kamera, optik akış sensörü gibi) ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu verileri işleyecek yüksek hızlı işlemcilere 
ve depolama alanlarına ihtiyaç duyulması multikopterin güç 
tüketimini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca basınç sensörü ve 
kızılötesi sensörlerin verileri de bazı durumlarda sıkıntılar 
oluşturabilmektedir.   

Bu çalışmada, bir multikopterin, basit bir yöntemle, 
yüksek işlem gücü gerektirmeden ve az hafıza kullanımı ile 
otonom iniş yapılabilmesi için ultrasonik sensörlerin 
kullanımı önerilmiş ve bir iniş platformu modeli geliştirilerek 
modelin benzetimi gerçekleştirilmiştir.  

3. Yöntem 

Bu bölümde öncelikle otonom iniş sistemi için gerekli 
platformun ve donanımın detayları verilecek, otonom iniş 
sistemi matematiksel modeli sunulacak ve son olarakta 
çevresel etkilerin modele eklenmesi tartışılacaktır. 

3.1 Otonom İniş Sistemi Platform Ve Donanımı 

Multikopterin, yerçekimine göre dik yerleştirilmiş bir 
platform üzerine otonom ve hassas olarak iniş yapabilmesi 
için gerekli yapı Şekil 1’de verilmiştir. Bu çalışmada 
multikopterin otonom iniş yapabilmesi için GPS, ultrasonik 
sensörler ve RF alıcı-verici kullanılmıştır. Multikopterin 
ağırlık merkezine ve platformun her bir köşesine ultrasonik 
sensörler yerleştirilmiştir. Sensörler aracılığı ile multikopterin 
platform ile haberleşmesi sağlanarak, multikopter ve platform 
arası mesafeler anlık olarak ölçülüp multikopterin platforma 
yaklaşması ve otonom olarak iniş yapması planlanmıştır.  

 

 

Şekil 1: Multikopter otonom iniş platform yapısı 
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Multikopter üzerinde; RF alıcı-verici ve ultrasonik verici, 
üçgen iniş platformunda ise 3 adet köşelere yerleştirilmiş 
ultrasonik alıcı ve RF alıcı-verici bulunmaktadır. 
Multikopter, GPS ile yaklaşık ±3 m hassasiyette 
çalışmaktadır. Hassas bir iniş için multikopterin daha düşük 
hata payı olan bir konum belirlemeye ihtiyacı vardır. 
Ultrasonik sensörler ile yaklaşık 7 m’lik bir alanda milimetre 
hassasiyetinde ölçüm yapılabilir. 

Platformun eksiklikleri düşünüldüğünde, ultrasonik ses 
yansımalarının olabileceği bir ortamda multikopter yanlış 
yönlendirilebilir. Bu nedenle, platformun bu yansımaların 
oluşmayacağı bölgelere yerleştirilmesi, 5m yarıçaplı alanda 
çalışması ve GPS kullanılması gerekmektedir. 

Sensörler aracılığı ile elde edilen verilerin işlenerek 
multikopterin konumunun ve yönünün belirlenmesi için 
gerekli matematiksel model bir sonraki bölümde 
detaylandırılmıştır. 

3.2. Otonom İniş Sisteminin Matematiksel Modellenmesi 

Platform, kendisine bir istek gelmesi durumunda RF yayın 
yaparak GPS koordinatlarını multikoptere bildirir. Bu 
çalışmada, RF yayının yaklaşık 1 km kapsama alanında yayın 
yaptığı varsayılmıştır. Bu alan içindeki multikopter, 
platforma GPS verilerine göre yaklaşır. Multikopter uygun 
mesafeye gelince platform köşelerinde bulunan ultrasonik 
sensörlere ses dalgasını göndereceğine dair RF yayın yapıp 
ses sinyalini gönderir (Algoritma 1). 

Algoritma 1: Otonom iniş algoritması kaba kodu 

 
 
Platformun köşelerine ulaşan ultrasonik sinyalin RF 
yayınından sonra ne kadar sürede ulaştığı hesaplanır. Ses 
hızının değeri ile bu süreler çarpılarak multikopterin köşelere 
olan uzaklığı hesaplanır ve RF ile multikoptere bildirilir. Üç 
boyutlu uzayda tam koordinatların bulunması için GPS’ teki 
gibi koordinatları bilinen en az üç noktaya olan uzaklığın 
bilinmesi gerekir. 

 

 

Şekil 2: Multikopterin köşelere olan mesafesi 

Şekil 2’de multikopterin platform üzerinde bulunan ve 
koordinatları bilinen a, b ve c noktalarına uzaklıkları sırası ile 
��,	�� ve �� ile gösterilmiştir. 

Burada platformun a, b ve c noktalarının koordinatlarını 
bilmeden multikopterin platforma göre bağıl konumunu 
bulamayacağımız için platform için bazı şartlar belirtmek 
gerekmektedir. Bu şartlar; 

1- Platform eşkenar üçgendir. 
2- Herbir kenar uzunluğunun 6d uzunluğunda olduğu kabul 

edilmiştir. 6d seçilmesinin sebebi matematiksel 
hesaplarda kesirli sayıları azaltarak, matematiksel 
hesaplama karmaşıklığını gidermektir. 

3- Plarform yer çekimine (z eksenine)  dik olarak 
yerleştirilmiştir (Şekil 3). Tüm köşelerin z ekseni 
koordinatları sıfır kabul edilmiştir. 

4- Üçgen ağırlık merkezi (0,0,0) noktasındadır. 

 

Şekil 3: Eksenlere göre platformun duruşu 

Şekil 4’te platforma üstten bakılması durumunda düğümlerin 
durumu ve koordinatları verilmiştir.  

 

Şekil 4: Platform köşelerinin konumları 

Platformun eşkenar üçgen olmasından faydalanılarak bütün 
köşelerin koordinatları kolaylıkla bulunabilmektedir. Bu 
koordinatlar platformun bulunduğu yere göre belirlenmiş 
koordinatlardır. Bu model multikopterin platforma göre bağıl 
konumunu bulmaya yarar. Platform her köşede sesin geliş 
sürelerini ölçer. Bu süreler  �� ,	��  ve  ��  olarak gösterilirse 
multikopterin a,b ve c noktalarına olan uzaklığı aşağıdaki 
şekilde hesaplanır. 

�� � ���			
		���       (1) 
�� � ���			
		���       (2) 
�� � ���			
		���       (3) 

 
Multikopterin t anındaki konumu (��, ��, � ) olarak kabul 
edilirse, (�� , ��, �) konumundaki multikopter, merkezleri  

 

��2�√3, 0,0�		 
����√3, 3�, 0� 
����√3,�3�, 0� 

 
olan, sırası ile yarıçapları  ��, ��	ve	�� olan kürelerin kesişim 
noktası multikopterin bağıl konumunu verecektir. Merkez 

Adım 1: İstasyon ara. 
Adım 2: Cevap veren istasyon varsa konum al, yoksa 

adım 1'e git. 
Adım 3: İstasyon konumuna git 
Adım 4: Ultrasonik sensörlerle yerel konum hesapla ve 

hareket yönünü seç. 
Adım 5: Yerel konum ile istasyon konum hatası kabul 

edilen hata değeri olana kadar adım 4’ü tekrarla. 
Adım 6: İnişi tamamla. 
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noktası ve yarıçapı belli olan kürelerin denklemleri aşağıdaki 
şekilde yazılır. 

 

��� � ��� + ��� � ��� + �� � �� � ��   (4) 
��� � ��� + ��� � ��� + �� � �� � ��  (5) 
��� � ��� + ��� � ��� + �� � �� � ��  (6) 

 
Denklem 4, 5 ve 6'da a, b ve c noktalarının koordinatları 
yerine konulursa aşağıdaki denklemler elde edilir.  

 
��� � 2�√3� + ��� � 0� + �� � 0� � ��   (7) 
��� + �√3� + ��� � 3�� + �� � 0� � ��  (8) 

��� + �√3� + ��� + 3�� + �� � 0� � ��  (9) 
 
Denklem 8 ve 9 taraf tarafa çıkarıldığında denklem 10 elde 
edilir. 
 

��� � 3�� � ��� + 3�� � �� � ��         (10) 
 
Denklem 10' da parantez kareler açılıp �� çekilirse denklem 
11 elde edilir. 

�� � "#$%"&$
%' (         (11) 

 
Denklem 7 ve 8'deki parantez kareleri alınıp, �� yerine 
denklem 11'de bulunan değer kullanılarak iki taraf 
çıkarıldığında �� çekilirse denklem 12 elde edilir. 
 

�� �  ")$%"#$%"&$
%' (√*      (12) 

 
Denklem 7' de �� 	 ve ��  bulunan değerler yerlerine konulup 
�  çekilirse denklem 13 elde edilir.  

 

� � +�� � , ")$%"#$%"&$%' (√* � 2�√3	- � ,"#$%"&$%' ( -
 
 (13) 

 
Denklem 11, 12 ve 13 multikopterin platforma göre bağıl 
koordinatlarının hesaplanmasında kullanılır.  

3.3. Çevresel ve Hareket Yönü Etkilerinin Modele 
Eklenmesi 

Multikopterin konumu olan ��	 , ��  ve � 'nin bulunması ile 
multikopterin hangi yönde hareket etmesi gerektiği 
belirlenemez. Bunun sebebi ultrasonik vericinin 
multikopterin merkezine yerleştirilmiş olmasıdır. Aynı 
��, ��	ve	��  uzaklığında bulunan multikopterin yönü farklı 
açılarda olabilir. Bilinen tek bir koordinat ile hareket yönüne 
matematiksel olarak karar verilebilmesi için multikopterin 
yönünün platformun x veya y ekseninden herhangi birisine 
paralel olması gerekir. Yapılması düşünülen donanımda 
pusula sensörü bulunmamaktadır. Ayrıca çevresel faktörler 
(rüzgar, türbülans vb.) havada asılı duran multikopterin 
yönünü değiştirebilir. Bu sebeple multikopterin x, y ve z 
eksenlerindeki konum değişimleri ile yön hatası tespit modeli 
oluşturulmuştur. 

Multikopter başlangıç koordinatını bulduktan sonra 
belirli bir süre içinde x, y ve z ekseninde hareket yönü bilinen 
bir manevra yaparak tekrar konumunu hesaplar. Başlangıç 
bağıl koordinatı ���, ��, ��  ve son bağıl koordinatı ise 
���', ��', �'� olduğu düşünülürse,  

�� � ./0%./
�'%�       (14) 

�� � 1/0%1/
�'%�       (15) 

� � 2/0%2/
�'%�       (16) 

 

elde edilir. ��, ��	 ve �  değerleri, hedefe yaklaşılması 
durumunda negatif değerlerde olması gerekir. Bunlardan 
birinin pozitif değerde olması durumunda o eksende hedeften 
uzaklaşıldığı anlamı çıkarılır. Üç eksen için alınan bu türev, 
negatif olanlar için bir önceki harekete göre aynı yönde, 
pozitif olanlar için bir öncekine göre zıt yönde olacak şekilde 
bileşke yön belirlenmesi ile yeni hareket yönü tayin edilir. 
Ayrıca hata büyüklüğüne göre yeni manevranın yapılış süresi 
belirlenir. ��, ��	ve � aynı zamanda eksen yönünde yapılan 
anlık hızı gösterir.  

4. Benzetim   

Multikopterlerle fiziksel denemeler donanım ve kullanıcı için 
tehlikeli ve oldukça zaman alıcıdır. Bu sebeple otonom iniş 
platformunun fiziksel denemelerini gerçekleştirmeden önce 
çalışmaya yön verecek ve parametreleri değiştirerek sistemin 
davranışlarının incelenebileceği benzetimler ile ön kestirimler 
yapılabilir [16][17]. 

Bu çalışmada, benzetim programı Matlab ortamında 
geliştirilmiştir. Bu program ile multikopter parametreleri 
değiştirilerek multikopterin iniş platformunda kontrol tipine 
göre davranışı incelenmiştir. Multikopterin tasarlanan bu 
platforma otonom inebilmesi için gerekli kontrol 
algoritmalarında kullanılmak üzere Gauss eğrisi denklemi 
(denklem 17) ve PID denklemi (denklem 18) kullanılmıştır. 

Gkonum9 � ∑�max v9 x =>?>@
|=>?>@| x B1-e

- EFGF@HF@		I@J�    (17) 

 
KLMNOPQR. � �ST. V. +SW. ∑ V. + S�. �V. � V.%'��.maxX. 

 (18) 
 

Burada sadece x ekseni için formüller verilmiştir. y ve z 
ekseninde aynı formüller kullanılmaktadır. Tek fark hangi 
eksen kullanılmakta ise o eksene ait parametreler 
kullanılmasıdır. Multikopterin yerde bulunan bir kara aracına 
göre gerçekleştireceği hareketlerde değişen miktarlarda hata 
yapma durumu söz konusudur. Benzetimde bu hata oranı 
eksende yapacağı maksimum hızın yüzdelik bir oranında 
konum bilgisine eklenmiştir. Yüzdelik oran benzetim 
programı rastgele ve her adımda değişecek şekilde 
ayarlanmıştır. 

Tablo 1: Benzetimde kullanılan parametreler 

Parametre Açıklama  
6d Platform kenar uzunluğu 
Vmaxx X eksenindeki maksimum hızlanma 
Vmaxx Y eksenindeki maksimum hızlanma 
Vmaxz Z eksenindeki maksimum hızlanma 
ɛmax Gerçekleştirilen hareket işleminde olabilecek 

maksimum hata değeri.(rastgele seçilir)  
Kp Oransal kontrol katsayısı 
Ki İntegral kontrol katsayısı 
Kd Türevsel kontrol katsayısı 
ɛmin İşlemin durdurulacağı hata değeri.  
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Şekil 5’te platform için yazılmış benzetim sonuçları 
verilmiştir. Gauss ve PID için yapılan denemede hassas inişin 
kaç adımda gerçekleştiği ve yapılan hatanın miktarı 
gösterilmiştir. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Şekil.5: (a) Multikopterin hareket benzetim grafiği, (b) x,y ve 
z değişimleri, (c) PID x, y ve z değişimleri 

Multikopter hareket benzetim grafiği (Şekil 5 (a)), 
multikopterin Gauss kontrol tipinde üç boyutlu eksende, 
platform merkezine yaptığı hareketin çizgisel gösterimidir. 
Şekil 5 (b)’de verilen x, y ve z değişim grafikleri, 
multikopterin her işlem adımında merkeze olan hata oranını 
göstermektedir. Şekil 5 (c)’de verilen PID x, y ve z değişim 
grafikleri ise PID kontrol esnasında multikopterin merkeze 
olan hata oranını göstermektedir. Şekil 5 (c)’de z eksenindeki 
değişim PID kontrolünün, multikopteri platform 
yüksekliğinden aşağıya çekmesi ile yere çarpma durumunu 
oluşturacağı için z ekseni için uygun değildir. PID kontrol x 

ve y eksenleri için  sıkıntı oluşturmamaktadır. 

Platformun kapsama alanı içinde çeşitli bölgelerden 
başlatılan 1000 defa yapılan iniş benzetim sonuç ortalamaları 
Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: 1000 noktada yapılan benzetim sonuçları ortalama 
değerleri 

Gauss PID 
Ortalama 

Adım 
Ortalama 

Hata (mm) 
Ortalama 

Adım 
Ortalama 

Hata (mm) 
36,28 4,542 28.639 5,267 

Gauss ve PID yapılarının benzetim sonuçları incelendiğinde 
PID yapısının daha az adımda iniş gerçekleştirebildiği 
gözlemlenmiştir. Gauss modelinde, ise adım sayısı fazla 
olmasına rağmen hassasiyetin daha iyi olduğu bulunmuştur. 
Fiziksel model denemelerinde PID kontrol yapısı platform 
üzerinde kullanılması düşünülmektedir. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada bir multikopterin eşkenar üçgen bir 
platform üzerine otonom olarak iniş yapabilmesi için 
matematiksel model önerilmiş ve önerilen modelin benzetim 
sonuçları sunulmuştur. Benzetimde Gauss ve PID kontrol 
yapıları incelenmiştir. Platformdan gelen verilerin 
multikopterin otonom kontrol yapısının Gauss fonksiyonuna 
göre çalışması durumunda, salınım olmamakla beraber, iniş 
için gerekli adım sayısı artmaktır. Bu durum multikopterin pil 
tüketimini ve iniş süresini arttıracaktır. 

PID tabanlı bir otonom kontrolünde ise iniş süresinin 
oldukça kısalacağı, ancak multikopterin salınım yaparak 
hedefe ulaşacağı tespit edilmiştir. Bu durumun dar alanlarda 
sorun oluşturabileceği düşünülmektedir. Pil tüketimi 
konusunda PID kontrolün daha iyi sonuç vereceği 
düşünüldüğünde, PID kontrolün bu modelde daha verimli 
olacağı söylenebilir. 
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Özetçe

Bu çalışmada KU-MCK olarak kısaltılan Kendinden Uyar-
lamalı Monte Carlo Konumlama yöntemi için elips tabanlı
enerji hesaplama algoritması önerilmiştir. Özü parçacık süzge-
cine dayanan KU-MCK bir konumlama yöntemidir ve konum-
lamanın alt problemlerini (pozisyon takibi, global konumlama
ve kaçırılmış robot) çözebilir. KU-MCK yöntemi enerji ızga-
ralarını kullanır ve parçacıklar harita üzerindeki benzer enerji
bölgelerine dağıtılır. Ancak, enerji ızgarası mobil robot üzerin-
deki mesafe algılayıcıları tekdüze yerleştirilmiş ise hesaplana-
bilmektedir. Elips tabanlı enerji hesaplama algoritması ile bu kı-
sıtlama ortadan kaldırılmış ve KU-MCK akıllı fabrikalarda kul-
lanılacak akıllı Otomatik Yönlendirmeli Araçların (OYA) ko-
numlama problemine uygulanabilir hale gelmiştir. Önerilen al-
goritmanın tutarlılığı ve geçerliliği benzetim ortamında göste-
rilmiştir.

Abstract

In this study, an ellipse-based energy calculation algorithm
is proposed for Self-Adaptive Monte Carlo Localization Met-
hod, which is abbreviated as SA-MCL. The SA-MCL is a loca-
lization method based on particle filters and can overcome po-
sition tracking, global localization and kidnapping, which are
three sub-problems of localization. The SA-MCL method uses
energy grids and the particles are distributed to similar energy
regions on the map. However, this energy grid can be calcula-
ted if the range sensors on the robot are uniformly placed. With
the ellipse-based energy calculation algorithm, this restriction
has been abolished and the SA-MCL has become applicable to
the localization problem of smart Automated Guided Vehicles
(AGV) to be used in smart factories. The consistency and vali-
dity of the proposed algorithm is demonstrated in simulation.

1. Giriş
Buhar gücüyle çalışan makinaların üretime etkisi ile endüstri-
leşme yolunda ilk adım olan Sanayi Devrimi gerçekleşmiştir.

Endüstrileşme süreci elektriğin bulunması, üretim hatlarının ku-
rulması ve seri üretim ile yeni bir devrim yaşamış, bilgisayar ve
otomasyon teknolojilerinin gelişmesi ile hızla büyümüştür. An-
cak, günümüzde seri üretim anlayışı önemini yitirmekte, kişiye
özel üretim algısı gün yüzüne çıkmaktadır. Bu sebeple endüst-
rileşme yolunda yeni ve oldukça büyük bir adım olan dördüncü
endüstriyel devrim ya da Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak Av-
rupa’da ortaya atılmıştır [1]. Hızlı, verimli, daha son kullanıcı
odaklı, daha esnek ve yeni teknolojilerle donatılmış üretim anla-
yışını kapsayan benzer düşünce yapısı Endüstriyel İnternet adı
altında da Amerika’da sunulmuştur [2]. Endüstri 4.0’ın bileşen-
leri (bknz. Şekil 1) aşağıda kısaca açıklanmıştır [3].

Şekil 1: Endüstri 4.0 bileşenleri.

• Siber Fiziksel Sistem (SFS) fiziksel ve hesaplamalı sü-
reçlerin bir kombinasyonu olarak tanımlanabilir. Bu bağ-
lamda, SFS, algılayıcı, aktüatör ve veri işleme birim-
leriyle donatılmış, kendi verilerini değerlendirebilen ve
buna göre eylem gerçekleştirebilen temel yapılardır.

• Nesnelerin İnterneti (IoT) SFS’lerin işbirliği için belirli
bir protokol yoluyla verilerini paylaştığı bir ağ olarak ta-
nımlanır.

• Hizmetlerin İnterneti(IoS) ise servis sağlayıcıların hiz-
metlerini internet üzerinden paylaştıkları bir yapı olarak
tanımlanmaktadır.

• Akıllı Fabrika çalışan insan ve makinelerin görevle-
rini yerine getirmelerini sağlamak için IoT aracılığıyla
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SFS’lerin bilgi akışını sağladığı modüler bir üretim ya-
pısıdır.

Teknoloji ve bilimde gelinen nokta henüz dördüncü endüst-
riyel devrimin yapılabilmesi için yeterli değildir. Bu nedenle
bazı araştırmacılar akıllı fabrikalardaki büyük verinin yönetimi
[4], enerji verimli [5] ve güvenli [6] iletişim, SFS tasarım ilke-
lerinin belirlenmesi [7], kaynak yönetimi [8] gibi temel prob-
lemlere yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmalarda Endüstri 4.0 ile
uyumlu özel bir SFS’nin nasıl tasarlanacağı ele alınmamıştır.

Akıllı fabrikalardaki SFS’ler üretim hatları, montaj birim-
leri, endüstriyel robotlar, akıllı depolar ve üretim hatları ile de-
polar arasında akıllı ürün taşıma araçları olabilir. Günümüzde
gelişmiş fabrikalarda ürün taşıma ve lojistik için Otomatik Yön-
lendirmeli Araçlar (OYA) (İngilizce ismiyle ’Automated Gu-
ided Vehicles (AGV)’) tercih edilmektedir. Mekanik tasarımları
açısından akıllı fabrikalarda kullanıma uygun olsalar da fab-
rika içinde manyetik ya da farklı bir yöntemle önceden belir-
lenmiş yolları takip etme zorunlulukları veya sadece önceden
programlanmış görevleri yapabiliyor olmaları nedeniyle yazı-
lım mimarileri açısından henüz hazır değillerdir. Akıllı fabrika-
larda hedeflenen, bir noktadan diğerine yük taşıma yapan mobil
robotların kendi kendilerini organize edebilmeleri ve fabrika-
daki tüm boş alanı arzu ettikleri şekilde kullanılabilmeleridir.
Böyle bir tam otonom mobil robotik sisteme ulaşmak için araş-
tırmacılar beş ana probleme odaklanmaktadır: konumlama, yol
planlaması, yol takibi, engelden kaçınma ve haritalama.

Bu çalışmada akıllı OYA’lar için konumlama algoritmala-
rına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Literatürde robot konum
ve yönelimini ifade etmek amacıyla önerilen üç temel Mar-
kov gösterimi mevcuttur. Bunlar Gauss dağılımı tabanlı Kalman
Süzgeci (KS), histogram süzgeci tabanlı ızgara konumlama ve
parçacık süzgeci tabanlı Monte Carlo konumlama (MCK) yak-
laşımıdır. Kalman süzgecinin lineer olmayan sistemlere de uy-
gulanabilir hali olan Genişletilmiş Kalman süzgeci (GKS) [9]
hızlı ve kolay uygulanabilir olması nedenleriyle en çok kullanı-
lan yöntemdir, ancak robot ilk konumunun bilinmediği konum-
lama uygulamalarında -ki fabrika ortamında çoğu koşulda robot
ilk konumu bilinmemektedir- kullanıma uygun değildir.

Konumlamada alt problemler, ilk konum bilinmiyorsa be-
lirlenmesi anlamına gelen global konumlama, konum bilindiği
varsayımı altında harekete bağlı olarak konum takibi anlamına
gelen pozisyon takibi ve herhangi bir bilgi vermeksizin robo-
tun konumunun değiştirilmesi anlamına gelen kaçırılmış robot
problemidir [10]. Histogram süzgeci tabanlı ızgara konumlama
yöntemi [10] her ne kadar bu üç problemin üstesinden gelse de
hesaplama karmaşıklığının yüksek olması gerçek zamanlı uy-
gulamalarda kullanım ihtimalini düşürmektedir.

Parçacık süzgeci temelli geleneksel MCK yaklaşımı [11]
kaçırılmış robot problemi dışındaki alt problemlerin üstesinden
gelmektedir. Bu yöntemde öncelikle parçacıklar rastgele olarak
tekdüze dağılımla tüm haritaya dağıtılmakta, ardından robot ha-
reketi ve algılayıcılardan gelen ölçümlere bağlı olarak örnek-
lenmekte ve ağırlıklandırılmaktadır. Bu ağırlıklandırmaya bağlı
olarak bir sonraki adımda parçacıklar ağırlığı yüksek olan yer-
lere daha fazla parçacık düşecek şekilde yeniden örneklendiril-
mektedir. Bu iterasyonlar parçacıklar robotun gerçek konumu
civarına yoğunlaşana dek devam etmektedir. Hem parçacıkla-
rın daha hızlı gerçek konum civarına yoğunlaşması hem de ka-

çırılmış robot problemini de çözebilir hale gelmesi amacıyla
Kendinden Uyarlamalı Monte Carlo Konumlama (KU-MCK)
yöntemi önerilmiştir [12]. KU-MCK yöntemi enerji ızgarala-
rını kullanarak global konumlama aşamasında parçacıkları tüm
haritaya dağılmak yerine benzer enerji bölgelerine (BEB) dağıt-
maktadır. Böylece parçacıklar daha hızlı robot konumu çevre-
sine yoğunlaşabilmektedir. Bu algoritma mobil robot üzerindeki
mesafe algılayıcılarının robot merkezine göre tekdüze dağıl-
mış olması koşulu altında çalışmaktadır. Ancak, özellikle akıllı
OYA gibi mobil robotlarda bu şartı sağlamayan pek çok du-
rumla karşılaşmak mümkündür.

Bu çalışmada, robot üzerindeki mesafe algılayıcılarının tek-
düze olarak yerleştirildiği varsayımını ortadan kaldırmak için
elips tabanlı bir enerji hesaplama algoritması önerilmiş ve ge-
çerliliği benzetim ortamında gösterilmiştir. Elips tabanlı enerji
hesaplama modeli sayesinde KU-MCK, mesafe algılayıcılarına
sahip herhangi bir mobil robotun konumlama problemine uygu-
lanabilir hale gelmiştir.

Bir sonraki bölümde üzerinde iyileştirme yapılan KU-MCK
yöntemine genel bir bakış yapılmıştır. Bölüm 3’te önerilen elips
tabanlı enerji ızgara hesabı yöntemi sunulmuştur. Doğrulama ve
test sonuçları Bölüm 4’te tartışılmış, kısa bir sonuç ve gelecek
çalışmalar Bölüm 5’te verilmiştir.

2. Kendinden Uyarlamalı Monte Carlo
Konumlama Yöntemi

Giriş bölümünde sözel açıklaması verien MCK yaklaşımı mate-
matiksel olarak ele alınacak olursa xt, t anındaki robot konum
ve oryantasyon bilgisini içeren vektör, bel(xt), xt’nin olasılık
yoğunluğunu veren inanç (belief) fonksiyonu olmak üzere son-
raki (posterior) bel(xt)

bel(xt) ∝ {〈x [n]
t , ω

[n]
t 〉}n=1 ,...,N (1)

bağıntısı ile ifade edilmektedir. Burada N parçacık sayısını,
x
[n]
t , robotun t anındaki varsayılan konum ve yönelimini temsil

eden parçacıkları ve ω[n]
t , bu parçacıkların ağırlıklarını belirle-

yen önem faktörünü göstermektedir. Robotun ilk andaki konum
ve yönelimi yaklaşık olarak biliniyor ise ilk inanç fonksiyonu
bel(x0), merkezi bu konum ve yönelim olacak şekilde bir Gauss
dağılımı ile, aksi halde tüm durum uzayına rastgele ve tekdüze
dağılmış parçacıklar ile ifade edilir [11].

[12, 13, 14] çalışmalarıyla önerilen KU-MCK yöntemi ise
MCK yönteminin geliştirilmiş versiyonu olup üç ana kısım-
dan meydana gelmektedir. Şekil 2’de görüldüğü üzere bunlar
Haritanın Önbelleğe Alınması (Precaching the Map), BEB He-
saplama (Calculating Similar Energy Regions) ve Konumlama
(Localization) aşamalarıdır. Haritanın önbelleğe alınması aşa-
masında, başlangıçta çevrimdışı olarak haritadan algılayıcı öl-
çümlerinin tutulduğu I3D ve enerji bilgilerinin tutulduğu Iξ ız-
garaları (bknz. (2)) oluşturulur ve sürekli olarak kullanılır.

I3D =


x

y

θ

zt

 , Iξ =

 x

y

enerji

 (2)

KU-MCK algoritmasında parçacıklar tüm harita yerine
BEB içine dağıtıldığından KU-MCK ile mobil robot konum-
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Şekil 2: KU-MCK algoritması aşamaları.

lama problemi standart MCK’ya göre daha hızlı çözülür. BEB,
KU-MCK algoritmasının BEB Hesaplama aşamasında (3)’te ta-
nımlanan metriğe bağlı olarak bulunur. Burada ξ, zt ölçümle-
rine bağlı olarak robotun bulunduğu konumdaki enerji değerini,
ξ(k) veritabanındaki k. enerji ızgarasının enerji değerini, σ ise
[0, 1] arasında değer alabilen BEB eşik değerini temsil etmekte-
dir. σ eşik seviyesinin seçimi oldukça önemlidir. Eşik değerinin
düşük seçilmesi parçacıkların daha dar bir bölgeye yayılması ve
daha hızlı gerçek konuma yoğunlaşma olanağı demek gibi gö-
rünse de algılayıcı ölçümlerindeki hata seviyesinin altında bir
eşik değer seçilmesi, parçacıkların robotun aslında bulunmadığı
bir bölgeye dağılmasına ve robot gerçek konumunun asla bulu-
namamasına neden olabilir.

|ξ − ξ(k)| < σ (3)

Bahsi geçen enerji terimi, robotun bulunduğu konumdaki
yöneliminden bağımsız olarak mesafe algılayıcılarından gelen
bilgiyle hesaplanan bir skalerdir. Standart KU-MCK yönte-
minde enerji, robot üzerindeki mesafe algılayıcılarının tekdüze
olarak yerleştirildiği varsayımı altında robotun çevresinde yer
alan engellerin ortalama uzaklıklarının (dort) kullanılan mesafe
algılayıcılarının ölçebileceği maksimum uzaklığa (dm) oranın-
dan yola çıkarak (4)’teki gibi hesaplanmaktadır. Bu tanım sa-
yesinde enerji değeri de olasılık gibi [0, 1] aralığında değerler
almaktadır. Robot çevresinde hiç engel bulunmaması halinde
enerji 0 değerini, çevresi tamamen engellerle çevrili olduğunda
ise 1 değerini almaktadır.

ξ(k) = 1− dort(k)

dm(k)
(4)

Konumlama aşamasında ise robot ilk konumu bilinmiyor
ise global konumlama alt rutini çalışmaktadır. Bu kısmın stan-
dart MCK’dan tek farkı parçacıkların tüm harita yerine BEB He-
saplama aşamasında bulunan BEB’e dağıtılmasıdır. Parçacıklar
robot konumu etrafına yoğunlaştıktan sonra pozisyon takibi alt
rutini çalışmaya başlar ve robot hareketine bağlı olarak parça-
cıklar güncellenir. KU-MCK yönteminin standart MCK’dan bir
diğer farkı da bu noktada ortaya çıkar. Parçacıkların ağırlıkları
sürekli takip edilerek beklenmeyen bir durum meydana geldi-
ğinde kaçırılmış robot alt rutini çalıştırılarak parçacıkların belli
bir kısmının yeniden BEB bölgesine dağıtılması ile robot ko-
num ve yönelimi yeniden hesaplanır. Böylece konumlama prob-
lemin üç alt probleminin de üstesinden gelinmektedir.

3. Elips Tabanlı Enerji Hesabı Modeli
Standart KU-MCK yönteminde [12] önerilen enerji ızgarası he-
saplama algoritmasında robot üzerindeki mesafe algılayıcıları-
nın tekdüze (homojen) yerleştirildiği varsayımı yapıldığından
enerji değeri robotun yöneliminden bağımsızdır. Buradaki tek-
düze yerleştirilme terimi robot üzerindeki tüm algılayıcıların 1.
başlık (heading) açısının robotun merkezinden geçecek şekilde
konuşlandırıldığını, 2. robot merkezine eşit uzaklıkta olduğunu,
3. robot merkezine göre eşit açı aralıkları ile yerleştirildiğini
ve 4. robotun çevresini (360o) kapsadığını kastetmektedir. Aksi
durumda hesaplanan enerji değeri farklı yönelimler için farklı
olacaktır. Örneğin Şekil 3’te her ne kadar ilk üç koşul sağlansa
da dördüncü koşul sağlanmadığı için (a) ve (b) durumları enerji-
leri arasında (4)’te verilen bağıntıya göre ξa > ξb ilişkisi vardır.
Bu varsayımların geçerli olmadığı durumlar için [15]’te

• mobil robotun her konum için kendi etrafında 360o dön-
mesi ve eşzamanlı olarak ölçüm alması

• düzlemsel koordinatlara ek olarak mobil robot yönelim
bilgisinin de göz önünde bulundurulması

çözüm olarak önerilmiştir. Ancak gerçek zamanlı uygulama-
larda robotun enerji hesabı için kendi etrafında dönmesi uygula-
nabilir değildir. Öte yandan enerji ızgarasına (Iξ) yönelim bil-
gisinin eklenmesi durumunda ise, enerji yönsüz ve skaler bir
büyüklük olduğu için enerji ızgarasındaki enerji terimi geçerli-
liğini kaybedecektir. Ayrıca tanımlanan ızgaranın boyutu katla-
narak büyüyeceğinden işlem yükü artacaktır.

(a)

(b)

d1
d2

d3

d1
d2

d3

Şekil 3: Algılayıcıları tekdüze yerleştirilmemiş mobil robot
farklı yönelimlerde ölçüm yapıyor, (a) ve (b) durumlarındaki

enerji değerleri farklıdır.

Gelişmiş fabrikalarda kullanılmakta olan OYA’ların genel-
likle ön ve arka kısımlarında LİDAR’lar yer almakta ve bu
mesafe algılayıcıları ile etraf taranmaktadır. LİDAR’lar mo-
bil robot merkezine eşit uzaklıkta konuşlanmadığı, LİDAR her
bir taraması bir algılayıcı olarak düşünüldüğünde algılayıcıla-
rın başlık açıları robot merkezinden geçmediği ve LİDAR ta-
ramaları robot merkezine göre eşit açı aralıklarında olmadığı
için OYA’lar algılayıcıların tekdüze yerleştirilmiş olması önko-
şulunu sağlamazlar. Akıllı fabrikalarda kullanılması hedeflenen
akıllı OYA’ların KU-MCK algoritmasıyla konumlama yapabil-
meleri için standart KU-MCK’daki enerji hesap kısmı bu çalış-
mada elips tabanlı yeni bir yaklaşımla genelleştirilmiştir.

Elips tabanlı enerji hesap modeli Tablo 1’de verilmiştir. Al-
goritmada pek çok parametre kullanılmaktadır ve sözel olarak
açıklanması oldukça güçtür. Hem anlaşılmasını kolaylaştırma
hem de aşağıda verilen açıklamaları görselleştirme amacıyla
ikisi önde olmak üzere üç LİDAR’lı örnek mobil robot sistemi
Şekil 4.(b)’de ve temsili ölçümleri Şekil 4.(a)’da sunulmuştur.
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Algoritma giriş olarak haritayı almakta çıkışında elips ta-
banlı enerji ızgarasını (Iξellipse ) üretmektedir. Satır 4’teki βl
ve ρl sırasıyla her LİDAR’ın görüş alanını ve çözünürlüğünü
ve dolayısıyla Ml, l. LİDAR algılayıcının ölçüm sayısını ver-
mektedir. Eğer mobil robotun merkez koordinatları (x, y) =

(xc, yc) şeklinde tanımlanırsa ve l. LİDAR algılayıcı konumu
robot koordinat sistemine göre (xl, yl) olarak ifade edilirse,
satır 5’te robot koordinat sistemine göre algılayıcıların x ve
y yönlerindeki sapmalarının (xof , yof ) hesaplandığı görülür.
rmax algılayıcıların menzilini ifade etmek üzere bu sapma de-
ğerleri kullanılarak mümkün olan maksimum enerji elipsi bo-
yutları (amax, bmax) satır 6’da hesaplanır. Satır 8’de ise her
bir algılayıcının çevresindeki engellere bağlı olarak ölçtüğü me-
safe değeri r̃[k]i (m) alınır. Bu değer ile satır 9’da l. algılayıcının
m. ölçümünün k. ızgara hücresi için enerji değeri d̃[k]l (m) he-
sabı yapılmaktadır. k. ızgara hücresi için l. algılayıcının toplam
enerjisi D̃[k]

l ise satır 10’da hesaplanır. Robotun fiziksel yapı-
sında herhangi bir değişiklik olmadığı müddetçe 4. ve 6. satırlar
arasındaki hesapların bir defa yapılması yeterli olacaktır.

Tablo 1: Izgara Hücreleri için Elips Tabanlı Enerji Hesap
Algoritması

1 başla harita
2 döngü 1 her ızgara hücresi k ∈ {1, 2, ...,K}
3 döngü 2 tüm (LİDAR) algılayıcıları l ∈ {1, 2, ..., L}

4 Ml =
βl
ρl

5 (xof , yof ) =

(
L∑
l=1

|xl − xc|
L

,

L∑
l=1

|yl − yc|
L

)
6 (amax, bmax) = (rmax + xof , rmax + yof )

7 döngü 3 tüm taramalar m ∈ {1, 2, ...,Ml}
8 ölçülen mesafe r̃[k]l (m) < rmax

9 d̃
[k]
l (m) = 1− r̃[k]l (m)/rmax

10 D̃
[k]
l =

Ml∑
m=1

d̃
[k]
l (m)

11 normalize D[k]
l =

1

Ml
D̃

[k]
l

12 döngü 3 sonu

13 E[k] =

L∑
l=1

1−D[k]
l

L

14 a[k] = E[k] · rmax + xof
15 b[k] = E[k] · rmax + yof
16 döngü 2 sonu

17 ξ(k) = 1−

√
π · a[k] · b[k]

π · amax · bmax
18 döngü 1 sonu
19 bitir enerji ızgara vektörü Iξelips

Her bir algılayıcının enerjisiD[k]
l ve toplam enerji ξ(k)’nın

olasılık yoğunluk fonksiyonu gibi [0, 1] aralığında değer al-
ması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, satır 11’de her algılayıcının
toplam enerjisi normalize edilmiştir. Benzer şekilde satır 17’de
(a, b) boyutlu şu anki enerji elipsi alanının, mümkün olan mak-
simum boyutlu (amax, bmax) enerji elipsinin alanına oranı he-
saplanmaktadır. Kare kök işleminin uygulanma sebebi ise stan-

dart KU-MCK yöntemindeki [12] şu anki enerji dairesi yarıça-
pının mümkün olan maksimum enerji dairesi yarıçapına oranı
kullanımına benzer bir ifadenin elde edilmesidir. Şu anki enerji
elipsinin boyutları (a, b), algılayıcıların toplam ortalama ener-
jisi E[k] ve sapma değerleri (xof , yof ) kullanılarak 13. ve 15.
satırlar arasında bulunmaktadır. Tüm hesaplamalarda doğrudan
oranlar yerine 1’e tümleyen değerlerinin alınma sebebi engelle-
rin yakınında enerji değerinin daha büyük olmasının istenmesi-
dir. Yeni yöntemle hesaplanan enerji ızgarası (Iξellipse ) standart
KU-MCK yönteminde olduğu gibi BEB hesaplama aşamasında
kullanılmak üzere veri tabanında saklanır.

(b)

(a)

(x1, y1)

(xC, yC)

(x2, y2)

(x3, y3)

β3

β1

β2

ρ3

ρ2

ρ1

[ ]
3 ( )kr m

[ ]
1 ( )kr m

[ ]
2 ( )kr m

Şekil 4: Elips Tabanlı Enerji Hesabı Algoritması Parametreleri
Tanımları (Görsel).

Önerilen elips tabanlı enerji modeli, mesafe algılayıcılı her
mobil robota uygulanabilir. Standart KU-MCK yönteminde ol-
duğu gibi algılayıcı sayısı önemlidir, ama mobil robot çevresi
her yönde neredeyse algılanıyorsa algoritma çalışacaktır. Daha
detaylı bilgi benzetim sonuçları bölümünde verilecektir.

4. Benzetim Sonuçları
Bir elipsin (a, b) parametreleri birbirine eşit olduğunda daire
elde edileceğinden, bu çalışmada sunulan elips tabanlı enerji
modeli standart KU-MCK’daki daire tabanlı enerji tanımının
genelleştirilmiş halidir. Benzetim çalışmaları için hem algıla-
yıcıları üzerinde tekdüze dağılmamış olduğu hem de günümüz
fabrikalarında çokça tercih edildiği için birer ön ve arka Lİ-
DAR’a sahip OYA ele alınmıştır. Şekil 5’te bu OYA için elips ta-
banlı enerji hesabı uygulaması görülmektedir. Burada mavi kutu
ve kırmızı küçük çizgi sırasıyle OYA’nın düzlemsel koordinat-
larını ve yönelimini temsil etmektedir. Mavi ve kırmızı kesikli
çizgili bölgeler ise sırasıyla ön ve arka LİDAR algılayıcılarının
180o’lik tarama alanlarını göstermektedir. Macenta ve cam gö-
beği renkli noktalar ise sırasıyla ön ve arka LİDAR’larca tespit
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edilen engelleri belirtmektedir. Kalın kırmızı elips de algılayıcı
ölçümlerine bağlı olarak elips tabanlı enerji hesabı algoritması
ile hesaplanan (a, b) boyutlu enerji elipsine karşılık gelmekte-
dir. Engeller mobil robot merkezine yakın oldukları için ulaşılan
elips küçük ve dolayısı ile enerji değeri büyüktür.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
x [metre]

0

100

200

300

400

y 
[m

et
re

]

Şekil 5: LİDAR Ölçümlerine Göre Elde Edilen Enerji Elipsi.

4.1. Harita Üzerindeki BEB Konturları

Şekil 5’teki OYA için, önerilen elips tabanlı yeni enerji hesap-
lama algoritması kullanılarak örnek bir harita üzerindeki enerji
dağılımı hesaplanmış ve Şekil 6’da verilmiştir. Elde edilen BEB
konturları incelendiğinde beklenen şekilde engellere yakın köşe
bölgelerde enerji yüksek değerlere sahipken koridorların orta
bölgelerinde düşük değerlere sahip olduğu görülür. Bu da öne-
rilen elips tabanlı enerji hesap algoritmasının geçerliliğini gös-
termektedir. Bu enerji konturları sayesinde parçacıklar tüm ha-
rita yerine sadece harita üzerindeki aynı renkli kısımlara dağı-
tılmakta ve böylece mobil robot gerçek konumu KU-MCK yön-
temi ile standart MCK’ya göre daha hızlı bulunmaktadır.

4.2. Mobil Robot Yöneliminin Etkisi

Standart KU-MCK’da mobil robot üzerindeki algılayıcıların ro-
bot merkezine göre tekdüze yerleştirildiği varsayımı yapıldığı
için bir konumdaki enerji değeri, mobil robotun yöneliminden
bağımsızdır. Ancak önerilen yeni yöntemde bu varsayım yapıl-
madığı halde enerji değerinin mobil robot yöneliminden bağım-
sız olduğu iddia edilmektedir. Bu iddianın doğru olup olmadı-
ğını incelemek için harita üzerindeki 4 ayrı konum için enerji
değeri varyasyonu rastgele seçilmiş 100 farklı yönelim için he-
saplanmıştır (bknz. Şekil 7). Haritanın üst orta bölgesindeki ge-
niş bir alanda yer alan (a) noktası için enerji değeri %0.589’luk
standart sapma ile 0.5823 olarak, sol alt bölgesindeki geniş bir
holde bulunan (b) noktası için enerji değeri %0.594’lük stan-
dart sapma ile 0.4515 olarak, alt orta bölgesindeki dar kori-
dorda yer alan (c) noktası için enerji değeri %1.831’lik standart
sapma ile 0.6817 olarak ve sağ alt bölgesindeki dar köşede yer
alan (d) noktası için enerji değeri %2.028’lik standart sapma ile
0.7525 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, OYA’nın
(bknz. Şekil 5) sağ ve solunda kalan alanlar LİDAR’ları tara-
fından algılanmamasına rağmen enerji değerlerinin OYA yöne-
limi ne olursa olsun belli bir aralıkta kaldığını ve σ BEB eşik
değerinin standart sapma göz önünde bulundurularak seçilmesi
halinde bir sorun meydana gelmeyeceğini göstermektedir.

Şekil 6: Elips Tabanlı Enerji Fonksiyonu ile Harita Üzerinde
Enerji Dağılımı.

Şekil 7: Mobil Robot Yöneliminin Enerji Değerine Etkisi.

4.3. Performans Analizi

Bu kısımda önerilen algoritmanın ROS (Robot Operating Sys-
tem) ortamındaki [16] performansı incelenmiştir. Bu amaçla
standart KU-MCK’nın çevrimdışı çalışan harita enerji ızgarası
çıkarma ve çevrimiçi çalışan BEB hesaplama kısımları elips
tabanlı yöntemle güncellenmiştir. 10m×8m boyutlarında ol-
dukça simetrik bir harita Gazebo ortamında oluşturulmuş ve
10cm×10cm boyutlarındaki ızgara hücreleri için enerji değer-
leri hesaplanmıştır. 180o’lik tarama alanına sahip 2 adet Ho-
kuyo lazer algılayıcısı Clearpath Robotics firması tarafından
üretilmiş Jackal mobil robotu üzerine Şekil 5’teki gibi tekdüze
olmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Ardından mobil robot, ilk
konumu bilinmeyecek şekilde haritada konuşlandırılmış ve glo-
bal konumlama kapsamında parçacıkların öncelikle BEB’e da-
ğıldığı ve zamanla da mobil robot gerçek konumuna yoğunlaş-
tığı görülmüştür (bknz. Şekil 8).

1 2 3

Robot

Parçacıklar

Şekil 8: Gazebo (solda), Elips Tabanlı Enerji Hesap
Algoritmasıyla Güncellenmiş KU-MCK için RVIZ Global

Konumlama Adımları (1-3).

N = 2000 parçacık için algoritmanın global konumlama
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ve pozisyon takibi performansı Şekil 9’da görülmektedir. Yak-
laşık 1 dakikada konumun bulunduğu ve hareket takibinin x
yönünde 1.6417, y yönünde ise 0.7097 ızgara hücresi orta-
lama karesel hata ile takip edildiği görülmüştür. Tüm bu işlem-
ler Ubuntu 12.04 LTS işletim sistemi kurulu bir bilgisayarda
ROS’un Indigo versiyonu üzerinde yapılmıştır.

Şekil 9: Elips Tabanlı Enerji Hesaplama Algoritması ile
Güncellenmiş KU-MCK Performansı.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, geleneksel KU-MCK’daki mobil robot üzerin-
deki algılayıcılar tekdüze yerleştirilmiştir kısıtını ortadan kal-
dırmak için elips tabanlı yeni bir enerji hesaplama algoritması
geliştirilmiştir. Önerilen elips tabanlı enerji hesaplama algorit-
masının geçerliliği, örnek bir harita üzerinde enerji dağılımı in-
celenerek, mobil robot yönelimine bağımlılığı irdelenerek ve
global konumlama performansı benzetim ortamında gözlenerek
gösterilmiştir. Böylece KU-MCK algoritması akıllı fabrikalarda
kullanılması hedeflenen akıllı OYA’ların konumlama problemi-
nin çözümüne uygulanabilir bir hale getirilmiştir. Gelecek ça-
lışmalarda önerilen algoritmanın deneysel doğrulaması ve çok
etmenli sistemler üzerine uygulanması hedeflenmektedir.

6. Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK’ın 116E734 nolu ’SMART-AGV: Akıllı
Fabrikalar için Ölçeklenebilir AGV Sistemi’ projesi tarafından
desteklenmektedir.
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Özetçe

Bu çalışmada, insansız yüzey araçları için (İYA) paralel park
etme problemi incelenmiştir. İlk olarak bir İYA için matematik-
sel model elde edilmiştir. Daha sonra, robot hareketinin kontro-
lünden uyarlanan basamaklı bir kontrolcü tasarımı, 6 serbestlik
dereceli (6DoF) model üzerinde uygulanmıştır. Kontrolcü ta-
sarımında kullanılan model öngörülü (MÖD) ve katlı PID de-
netleyici, sistemin yol takip etme performansını arttıracak şe-
kilde en iyi hale getirilmiştir. İki farklı güdüm yöntemi, "gö-
rüş hattı (GH) ve katıksız takip (KT)", kullanılmıştır. Kontrol
ve güdüm yöntemleri MATLAB ortamında kodlandıktan sonra,
paralel park etme problemi üzerinde çalışılmıştır. En son olarak,
sistemin park etme performansı enerji harcaması, farklı denet-
leyici ve güdüm kuralları altında incelenmiştir.

Abstract

In this paper, parallel docking or parallel parking problem for
unmanned surface vehicles (USV) is investigated. At first, a
mathematical model for USVs is constructed. A hierarchical
control approach is implemented on this 6 degree-of-freedom
model adopted from robot motion model. In control allocation
level, finite horizon model predictive control (MPC) and casca-
ded PID controllers are tuned to optimize path following per-
formance of the vehicle. Two kinds of guidance law, line of
sight (LOS), and pure pursuit (PP) are studied to implement
way-point traveling in the strategic control level. After guidance
and control laws have been implemented on MATLAB environ-
ment, parallel docking problem is evaluated as a way-point ge-
neration problem. The path following performance and energy
consumption of the USVs under the parallel docking maneuver
is evaluated for different combinations of guidance laws and
controller designs.

1. Giriş
Çevresel değişiklikleri incelemek, askeri görevleri yerine getir-
mek, bilimsel araştırmalar yapabilmek için, İYA’nın tam oto-
nom olması ihtiyacı her geçen gün artmaktadır [1]. Bu tip araç-
lardaki insan etkisi nerede ise yok denecek kadar azalmıştır ve
oldukça karmaşık denetleyiciler sayesinde bu sistemler daha gü-
venilir ve yüksek performanslı hareket etmektedirler.

İYA’nın genel olarak otonom çalıştırılması için gereken ilk
aşamada otopilotlar vardır. Otopilotlar, istekleri yerine getirmek
için eyleyicilere giriş komutları üretirler. Güdüm aşamasında
iki seviye vardır. Alt seviyede otopilotlar için referans sinyal-
leri üretilir. Üst seviyede, örnek olarak yol-noktası üretilir [2].

Oto-pilotlar PID denetleyicileri, doğrusal ikinci derece dü-
zenleyiciler (LQR), MÖD [3], kayan kipli kontrol [4] gibi çok
farklı yapılarda tasarlanabilir. Bu çalışmada katlı PID ve MÖD
tipi yapılar tercih edilmiştir. İYA’nın otopilotları, ileri hız ve
sapma açısını kontrol değişkenleri olarak kullanırlar [5].

İYA’lar, yol-noktaları arasında, füze güdümünde olduğu
gibi [6], görüş hattı güdümü (GHG), katıksız takip güdümü
(KTG), oransal navigasyon güdümü (ONG) yöntemlerle yön-
lendirilebilirler. Bu çalışmada GHG ve KTG kullanılmıştır.

Paralel park etme probleminin çözümünde, kara araçlarında
kullanıldığı gibi, optimal kontrol ve bulanık mantık temelli yön-
temlerle beraber sezgisel ve geometrik yöntemler kullanılabilir
[7]. Bu çalışmada, yol noktalarının üretilmesinde kolaylık sağ-
ladığı için geometrik yöntem kullanılmıştır.

2. Modelleme
2.1. Matematiksel Modelleme

Bu bölümde araç için 6 serbestlik dereceli (6 DoF) bir model,
dünya çerçevesi (e) ve araç çerçevesi (b) arasında elde edilmiş-
tir. Genelleştirilmiş hareket ve kinematik denklemleri aşağıda
verilmiştir [8].

η̇ = JΘ(η)ν (1)

Mν̇ +C(ν)ν +D(ν)ν + g(η) + g0 = τ + τdist (2)
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Burada, η , [x y z φ θ ψ]T= [peb|e Θeb]
T ∈

R3×S3 doğrusal ve açısal pozisyonları tanımlarken, ν ,
[u v w p q r]T= [vbb|e w

v
b|e]

T∈ R6 doğrusal ve açısal hızları
belirtmektedir. Transformasyon matrisini içeren, JΘ, kinematik
denklemleri aşağıda gösterilmiştir.[

ṗeb|e
Θ̇eb

]
= JΘ

[
vbb|e
wb
b|e

]
(3)

JΘ =

[
Re
b(Θeb) 03×3

03×3 TΘ(Θeb)

]
(4)

Re
b(Θeb), Euler açılarının oluşturduğu rotasyon matrisidir.

Eklenmiş kütle dinamiği ile beraber verilen M , simetrik, katı
gövde atalet matrisi pozitif tanımlıdır. Eksi bakışımlı, merkez-
cil Coriolis matrisi, C(ν), ve pozitif tanımlı hidrodinamik sö-
nümlendirme matrisi, D(ν), aracın doğrusal ve açısal hızları-
nın doğrusal olmayan foksiyonlarıdır. Kaldırma kuvveti, g(η),
ve yerçekimi kuvveti, g0, vektörleri sayesinde araç su içinde
pasif dengede durabilir. Bu çalışmada, girdi kuvvet ve torkları
süperpozisyonla üretilir:

τ =

[
f tR
mR

]
+

[
f tL
mL

]
(5)

Burada R sağ iticiyi, L ise sol iticiyi göstermektedir. Sis-
tem üzerinde etkili olan çevresel koşullar sonucu oluşan girdi
kuvveti ve torklar τ dist ile belirtilmiştir. Bu çevresel girdi ve
torklar sisteme dışarıdan bir etki yaptığı için simülasyon adım-
larında kullanılır ve matematiksel modelin aşağıda yer alan
gösteriminde kullanılmazlar 6. (1)-(4) arasındaki denklemlerle
ifade edilen matematiksel model, ẋ(t) = f(x(t),u(t)), f :

R12 × R2 → R12 ve y(t) = g(x(t)), g : R12 → R2, daha
kısa bir şekilde aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

f(x,u) =

[
JΘ(η)ν

M−1[τ −C(ν)ν −D(ν)ν − g(η)− g0]

]
(6)

x = [ηT νT ]T durum değişkeni ve u = τ sistemin gir-
dilerini gösterir. İstendiği taktirde sistem, belli bir operasyon
noktası etrafında aşağıdaki gibi doğrusallaştırılabilir ve uygun
bir zaman örneklemesi ile ayrık durum uzay modeli aşağıdaki
gibi belirtilebilir.

x[k + 1] = A[k]x[k] + B[k]u[k]

y[k] = C[k]x[k]
(7)

2.2. Sistem Tanımlama

Matematiksel modelde sözü edilen sistem parametreleri 1:40 öl-
çüsündeki Pacific Islander Tugboat için bulunması gerekmekte-
dir. Bu parametreler, 4 adet atalet, 8 adet doğrusal sönümleme,
4 adet doğrusal olmayan sönümleme, 4 adet eklenmiş kütle ve
bir adette hava direncidir [9]. Simetriden dolayı bazı atalet pa-
rametreleri 0 olarak alınmıştır. Ayrıca hesaplamaları basitleş-
tirmek için eşleştirilmiş sönümleme parametreleri de 0 olarak
kabul edilmiştir. Sistem tanımlama probleminin çözülebilmesi
için gereken deneysel çalışmalarda araca, bütün davranışların
gözlemlenebileceği karmaşık ve özel manevralar yaptırılmıştır.
Bu çalışmanın detaylarını [9] numaralı kaynakta bulunmaktadır.

y

x

pw

pw−1

Rw

plos

ψPP

CoA for pw

nL

ψLOS

LOS V ector

PP V ector

αw−1

Cross Track Error

Şekil 1: GHG ve KTG kuralları.

3. Güdüm Sistemi
Güdüm sistemi sapma açısı ve ileri hız için otopilotlara re-
ferans üretir. Bir yol takibi probleminde (paralel park etme
probleminde olduğu gibi), bu referans komutları, aracın pozis-
yonu, p[k] , [x[k] y[k]]T ∈ R2, ile düzlemsel yol-noktası,
pw[k] , [xw[k] yw[k]]T ∈ R2, arasındaki uzaklığı azaltacak
şekilde üretilir.

lim
k→∞

(pw − p[k]) = 0 (8)

İYA bir yol-noktasına yeterince yaklaştığında güdüm ko-
mutları bir sonraki yol-noktası için hesaplanmaya başlar. Her
bir yol-noktası için yarıçapıRw olan bir "kabul çemberi,COA"
önerilmiştir:√

(xw − x[k])2 + (yw − y[k])2 ≤ Rw (9)

Yarıçapın seçimi aracın boyuna, yapılacak manevraya ve
hızına bağlı olarak değişir. Güdüm algoritması, bu kabul çembe-
rinin kapsadığı alanın içine girdikten sonra, manevrasını ve hı-
zını bir sonraki yol-noktasına ya da ardışık iki yol-noktalarının
arasındaki doğru parçasına yönelecek şekilde ayarlar.

3.1. GHG Güdüm Yöntemi

Şekil 1’de GHG geometrisi, önceki yol-noktası pw−1, şimdiki
yol-noktası pw, ve anlık araç pozisyonu p[k] için gösterilmiş-
tir. p[k] noktasının, yarıçapı gemi boyunun n katı olan, nL,
bir çemberin merkezinde olduğu kabul edilmiştir [10]. Buradan
plos[k] ve istenen sapma açısı ψlos[k] aşağıdaki gibi hesaplanır:

(xlos[k]− x[k])2 + (ylos[k]− y[k])2 = (nL)2

ylos[k]− yw−1

xlos[k]− xw−1
=
yw − yw−1

xw − xw−1
= tan(αw−1)

(10)

İleriye doğru hareket için, plos[k], pw noktasına en yakın
nokta olarak seçilir. Geriye doğru harekette ise plos[k], pw−1

noktasına en yakın nokta olarak seçilir.
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Şekil 2: Aracın (Pacific Islander Tugboat) CAD modeli.

3.2. KTG Güdüm Yöntemi

Şekil 1’de bu yöntem basit bir şekilde gösterilmiştir. Özetle doğ-
rudan doğruya hedefi takip etmekten ibaret basit bir yöntem-
dir. Ancak çok kısa mesafelerde başarılı olduğu söylenebilir.
Bu yönteme ait yönelme açısı elde edilmesi, geminin ileri ve
geriye doğru gitme durumuna göre aşağıda sırasıyla verilmiştir.
İstenilen sapma açısı atan2(·,·) fonksiyonu ile elde edilir.

ψd,forward[k] = atan2(yw − y[k], xw − x[k])

ψd,backward[k] = atan2(y[k]− yw, x[k]− xw)
(11)

4. Kontrolcü Tasarımı
Elimizdeki İYA’nın hareketi aracın arkasında bulunan Şekil
2’de de görüldüğü gibi iki adet özdeş itici ile sağlanmaktadır.
Aracın manevraları bu iticilerin farklı hızlarda çalıştırılması ile
sağlanır. İleri ya da geriye doğru hareket ise iticilere aynı de-
ğerde döndürme kuvveti uygulanması sonucu olur.

4.1. MÖD Yöntemi

Bu yöntemin temeli, sınırlı bir ufuk üzerinde, istenen çık-
tıyı sağlayacak şekilde kontrol girdilerinin optimizasyonla bu-
lunmasıdır. Optimizasyon işinin gerçek zamanda hızlı yapıla-
bilmesi için sistemin doğrusallaştırılmış bir modeli kullanılır.
MÖD probleminin denklemleri aşağıda verilmiştir [11]:

min
∆U

{
J(x[k],∆U)

}
=

Np∑
i=1

e[k + 1]T Qe[k + 1]

+

Nc−1∑
i=0

∆u[k + i]T R∆u[k + i]

Aşağıdaki koşulların sağlanması şartı ile:

x[k + i+ 1] = A[k]x[k + i] +B[k]u[k + i], i ∈ [0, . . . , Np]

ŷ[k + i] = C[k]x[k + i], i ∈ [0, . . . , Np]

∆umin ≤ ∆u[k + j] ≤ ∆umax, j ∈ [0, . . . , Nc − 1]

umin ≤ u[k + j] ≤ umax, j ∈ [0, . . . , Nc − 1]

(12)

Burada, güdüm algoritması tarafından üretilen referans de-
ğerler ile sistem çıktıları arasındaki hata, e[k + i] = ŷref [k +

i] − y[k + i] ile belirtilmiştir. Her bir örnekleme zamanındaki
sistem girdisi değişimi ∆u[k + i] = u[k + i] − u[k + i − 1]

şeklindedir.Np çıkış ufku,Np ise kontrol ufku olarak tanımlan-
mıştır.Q ∈ R2×2

≥0 matrisi güdüm yöntemleri tarafından üretilen
referans değerler ve sistem çıktıları arasındaki hatayı, e[k + i],
azaltmak için tanımlanmış karesel yarı-kesin pozitif bir matris-
tir. Bu matrisin köşegen elemanları dışındaki elemanları sıfırdır,

köşegen elemanlar ise ileri hız hatası, ue, ve sapma açısı hatası,
ψe, üzerinde ağırlık oluşturacak şekilde seçilir.R ∈ R2×2

>0 mat-
risi, iticilere bir örnekleme zamanı içinde uygulanan döndürme
kuvvetini ayarlamak için kullanılan kesin pozitif matristir. Mat-
riksin köşegen elemanları hariç diğer elemanları sıfır alınmıştır.

Durum değişkenlerinin ve sistemde yer alan iticilere uygu-
lanan döndürme kuvvetinin kısıtlarını içeren kuadratik içbükey
en iyileme problemi, (12), her bir örnekleme zamanında, en iyi
kontrol çıktılarını bulmak için çözülür. Bu problem çözümünün
hatayı azaltması için problemin içinde verilen 2 tane parametre,
Np veNc, ve 2 tane matris,Q veR, üzerinde ayarlamalar yapı-
lır. Hesaplama için gerekli limitler göz önünde bulundurularak,
Np değerinin makul seviyelere kadar arttırılması MÖD’ün per-
formansının daha iyi olmasını sağlar. Nc parametresinin aldığı
değeri çok fazla arttırmak, kontrolcünün üretmiş olduğu girdi
sinyal değerlerinin mutlak değerinin azalmasına ve bozulma-
sına yol açar. Diğer bir taraftan, Nc değerinin çok küçük ol-
ması, girdi değerinin aşırı büyük değerler almasına yol açabilir.
R matrisinin değerinin artması, iticilere aktarılan kuvvet veya
enerji miktarının azalmasını sağlar fakat bu durum, yol takip
performansında ise azalmaya yol açar. Eğer hızlı bir yol takibi
performansı isteniyor ise, Q matrisi içinde yer alan ileri hız,
u, ile ilgili köşegen matris eleman değeri arttırılmalıdır. An-
cak park etme senaryosu da düşünüldüğünde, geminin engel-
lere çarpmaması ve park bölgesindeki köşe noktalardan uzak-
laşması için, sapma açısı, ψ, ve güdüm yöntemleri tarafından
üretilen referans ψd sapma açısı arasındaki hatanın olabildi-
ğince az olması sağlanmalıdır. Bu yüzden,Q matrisi içinde yer
alan, sapma açısı ile ilgili matris eleman değerinin arttırılırken,
ileri hız ile bağlantılı elemanın azalması gerekmektedir. Gemi-
nin park alanına girdikten sonra iki farklı Q matrisi kullanarak
park probleminin çözülmesi benimsenmiştir. Böylece gemi park
alana uzak olduğu yerden park edeceği yere daha hızlı bir şe-
kilde gelecek, park bölgesinde manevra yapacağı alana girdik-
ten sonra ise, güdüm tarafından üretilen referans sapma açısına
gittikçe ulaşarak güvenli şekilde park etme sağlanacaktır.

"S" şeklinde bir yol üzerinde, MÖD performansını belir-
leyen ayarlama parametreleri aralıklı değerleri ile verilmiştir.
5 ≤ Np ≤ 40, 2 ≤ Nc ≤ 10, 0.001 ≤ R11 = R22,
Q11, Q22 ≤ 100. Şekil 3’te bazı değerlere ait sonuçlar görün-
mektedir. Siyah çizgiler en iyi yolu göstermektedir. 4 simülas-
yon sonucu içinde R11 = R22 = 0.01 ve Q22 = 10 değerleri
aynıdır. Np = 40, Nc = 5, Q11 = 10 iken ortalama hata
0.14 metredir ve simülasyon mavi ile gösterilmiştir. Np = 30,
Kırmızı ile çizilen koşumda Np = 30, Nc = 5, Q11 = 100

iken ortalama hata 0.15 metredir. Ortalama hatanın 0.17 metre
alındığı ve sarı ile çizildiği senaryoda Np = 20, Nc = 2,
Q11 = 100’dür. 4 sonuç içinde en kötü sonuç 0.25 metre or-
talama hataya sahip pembe ile çizilmiş, Np = 10, Nc = 2,
Q11 = 1 değerlerinin olduğu simülasyondur. Yukarıda veri-
len aralıklarda yapılan simülasyon koşumları sonucu optimize
edilmiş parametre değerleri, Np = 40, Nc = 5, Q11 = 100,
Q22 = 10 veR11 = R22 = 0.01 olacak şekilde belirlenmiştir.

4.2. Katlı PID Denetleyicileri

PID denetleyicilerinin basit ve hataya bağımlı tabiatı, onları
doğrusal olan ve olmayan bütün sistemleri için ilk denetle-
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Şekil 3: MÖD ile elde edilen yol.

yici seçeneği haline getirmiştir. Bağlaşık ve doğrusal olmayan
denklemlere sahip bir İYA için iyi bir yol takip etme perfor-
mansı, aracın manevra kabiliyetinin üzerinde doğrudan etkili
olan sapma açısının örnekleme zamanında değişiminin, rr[k],
geribesleme kazancıyla ayarlanması ile sağlanabilir. Bu çalış-
mada kullanılan katlı PID denetleyicilerinin yapısı Şekil 4’te
verilmiştir. Her bir örnekleme zamanında, katlı PID denetleyi-
cisinin amaç fonksiyonu aşağıdadır.

min
u[k]

{
J(x[k],u[k])

}
= min

u[k]

∣∣eu[k]
∣∣+
∣∣eψ[k]

∣∣
Aşağıda verilen koşulun sağlanması şartı ile:

umin ≤ u[k] ≤ umax.

(13)

Şekilden de anlaşılacağı üzere ileri hız, u[k], tek bir PID ta-
rafından kontrol edilmektedir. Bu denetleyiciye girdi olarak ileri
hız hatası verilir, eu[k] = ur[k] − u[k] ve denetleyicinin çık-
tısı olarak sol ve sağ iticilere uygulanan döndürme kuvvetlerin
toplamı, ULth+Rth , alınır. Sol ve sağ iticiler arasındaki uygu-
lanan döndürme kuvvet farkı, ULth−Rth , katlı PID kontrolcüsü
tarafından bulunur. Dış geribildirim döngüsü sapma açısı hata-
sını, eψ[k] = ψr[k] − ψ[k], girdi olarak alır ve referans sapma
açısı oranını, rr[k], içeride yer alan PD kontrolcüsüne girdi ola-
rak verir. Bu kontrolcünün amacı sapma açısı oranındaki ha-
tayı, er[k] = rr[k] − r[k], azaltmaya çalışmaktır. İçeride yer
alan döngünün tepki süresinin dışarıdaki döngüden daha kısa
olduğu sistemin dinamik denklemlerinden açık bir şekilde an-
laşılmaktadır. Katlı PID kontrolcüsü yaparak sistemin daha ka-
rarlı ve sağlamlığı arttırılmış bir şekilde kontrol edilmesi amaç-
lanır. Yukarıdaki açıklamaların doğrultusunda, sağ ve sol itici-
lere uygulanan döndürme kuvvetleri 14’te elde edilir. İticilerin
fiziksel sınırlamaları göz önünde bulundurularak sisteme aşağı-
daki değerler uygulanmalıdır.

Lth =
ULth+Rth + ULth−Rth

2

Rth =
ULth+Rth − ULth−Rth

2

(14)

İçeride yer alan kontrolcüde integral terimi, Ki2 , yer alma-
maktadır. Bunun nedeni ise bu terimin dışarıdaki döngüde yer
alan kontrolcü için kalıcı durum hatası üretmeye neden olabile-
ceğidir. Eğer bu terim kullanılacak ise ’integrator windup’ tek-
niği yardımı ile bu parametrenin değeri seçilmelidir [12]. Bu

(PID)1 (PID)2

(PID)3

Plant

0.5

0.5

U(LTh−RTh)

U(LTh+RTh)

ψref

+

eψ r

+

er

uref + eu

LTh

RTh

U(LTh−RTh)

U(LTh+RTh)

+

+

−

+

ψ

r

u

− ψ − r

− u

Şekil 4: Katlı PID denetleyici sisteminin blok diyagram şeması.

Tablo 1: Optimize edilmiş PID denetleyici parametreleri

Kp1 23.32
Ki1 0.42
Kd1 0.01
Kp2 13.39
Kd2 0.03
Kp3 1401.65
Ki3 0.07
Kd3 0.03

çalışmada Ki2 terimi sıfır alınarak ve geriye kalan 8 tane para-
metrenin değeri {0 ≤ Kp1 ≤ 100, 0 ≤ Ki1 ≤ 5, 0 ≤ Kd1 ≤
0.5} ∈ PID1, {0 ≤ Kp2 ≤ 50, 0 ≤ Kd20.5} ∈ PID2 ve
{0 ≤ Kp3 ≤ 1500, 0 ≤ Ki3 ≤ 5, 0 ≤ Kd3 ≤ 0.5} ∈ PID3

belirtilen aralıklarda parçaçık sürü optimizasyon, (PSO) tekniği
kullanılarak S şeklinde bir yolda en iyi sonucu verecek haliyle
belirlenmiştir. PSO tekniği ile bulunan PID denetleyici değerleri
tablo 1’de verilmiştir. Şekil 5’te "S" şeklinde yolda en iyilenmiş
PID denetleyici parametreleri ve farklı değerlere ait simülas-
yon koşumları bulunmaktadır. Kırmızı çizgiler en iyi yolu gös-
termektedir. Tablo 1’de verilen PID parametreleri ile ortalama
hata 0.21 metredir ve simülasyon sonucu mavi ile belirtilmek-
tedir. Kp1 = 15.6, Ki1 = 0.18, Kd1 = 0.02, Kp2 = 22.9,
Kd2 = 0.003, Kp3 = 508.5, Ki3 = 0.38 ve Kd3 = 0.02

iken turuncu ile çizilen simülasyonda hata oranı 0.26 metredir.
Sarı ile gösterilen ve ortalama hatanın 0.30 metre alındığı so-
nuçta parametreler Kp1 = 40.5, Ki1 = 0.28, Kd1 = 0.03,
Kp2 = 42.2, Kd2 = 0.02, Kp3 = 1474.7, Ki3 = 0.47 ve
Kd3 = 0.03’tür. Dört sonuçtan en kötüsüne sahip,Kp1 = 78.6,
Ki1 = 0.4, Kd1 = 0.06, Kp2 = 90.5, Kd2 = 0.01,
Kp3 = 506.1, Ki3 = 0.32 ve Kd3 = 0.02 değerleriyle 0.34
metre ortalama hataya sahip simülasyon pembe renkle ile gös-
terilmektedir.

Bu bölümde incelenen MÖD ile PID denetleyici yöntemle-
rinden en iyi sonucu MÖD’ün verdiği görülmektedir. MÖD ha-
taları alırken sistemin dinamik bilgilerini ve sistem üzerindeki
kısıtlamaları doğrudan kullanarak en iyileme problemini çözdü-
ğünden, üretmiş olduğu itici döndürme kuvvetleri PID denetle-
yici yöntemine göre daha iyi sonuç vermektedir.
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Şekil 5: Katlı PID denetleyicilerle elde edilen yol.

5. Paralel Park Etme
Bu problemi çözebilmek için, ilk olarak yol-noktalarının ya-
ratılması gerekmektedir. Aracın takip edileceği yolun eğriliği
ile orantılı olacak şekilde yol noktaları yaratılır (Yani, yol ne
kadar eğri ise art arda yol-noktaları arasındaki uzaklık azalır).
Park etme işlemi iki aşamada yapılmaktadır. İlk olarak araç park
edeceği bölgeye girmeli ardından paralel park için manevrasını
yapmalıdır. (bkz. Şekil 6). Gemi r yarıçaplı bir çeyrek dairesel
alana girdiğinde park etmeye başlayacağı başlangıç notası, ps,
ve ileri yönde gideceği son nokta pf belirlenir. Şekil 6’da iki
farklı başlangıç noktası ve ileri nokta örnekleri bulunmaktadır.
Ardından mavi çizgiyle belirtilen yolda, (park noktası, pp, ile
ara yol-noktası, pi arasında çizilen), manevrasını geri geri ya-
pacak şekilde yolu takip ederek park hareketini tamamlar. Yu-
karıda bahsedilen yol-noktalarının açıklamaları 5.1 ve 5.2’te ve-
rilmiştir.

5.1. Park Alanına Giriş

Araç makul değerde belirlenen r yarıçaplı alana girerek, başlan-
gıç noktası olarak isimlendirilen pp yol-noktasından yönelimini
ara nokta olan pi yol-noktasına doğru yöneltir. Geri yönde park
manevrası yapılacağı için, aracın yönelimi park bölgesine para-
lel olacak şekilde olmalıdır. Bu durumda araç pi yol-noktasının
biraz ilerisinde bulunan ve sapma açısını yaklaşık olarak sıfır
yapacağı, (ψ ≈ 0), ileri nokta olan pf yol-noktasına kadar ileri

Şekil 6: Paralel park etme problemi için önemli yol-noktaları.

yönde hareketini sürdürür. Ardından park manevrasının yapıla-
cağı ikinci adıma geçilir.

5.2. Paralel Park Manevrası

Araç park manevrasını pf yol-noktasından geri geri hareket
edecek şekilde başlatıp, sırasıyla pi ve pp noktalarına uğraya-
rak bitirir. pi = [xi, yi]

T ve pp = [xp, yp]
T yol-noktaları ara-

sında sürekli ve kavisli bir manevranın gerçekleştirileceği yol
fonksiyonu aşağıda yer alan denklem 15’te kısıtları ile tanım-
lanır [7]. Bu amaçlanan yol fonksiyonu 4 tane parametre içerir
ve S şeklinde bir şekil oluşturur. Bu parametreler pi, pp, B ve
C’dir. Bu yol şekli ile geminin köşe noktalara çarpmaması sağ-
lanır ve gemi geometrisi kullanılarak maksimum sapma açısı da
sınırlandırılmış olur.

y =
yp − yi

1 + (
x−xp
C

)B
+ yi

x ≥ xp ≥ 0, yi > yp > 0, B > 2, C > 0

(15)

Uygulanabilir bir manevra yapabilmek için, B ve C pa-
rametreleri yolun eğiminin ve şeklinin belirlenmesinde etkili
olur. Bu parametreler köşe noktalara çarpmamak, pi ve pp yol-
noktalarında aracın kıyıya paralel konumda olmasını sağlaya-
cak şekilde, (sapma açısının o noktalarda sıfır olması, ψ =

0), ayarlanır. Manevra yapılacak yol belirlendikten sonra bö-
lümün başında belirtildiği gibi (bkz. 4.2) S şekli üzerindeki yol-
noktaları seçilir.

6. Sonuçlar
Paralel park etme probleminin çözümü için farklı denetleyiciler
ve güdüm yöntemlerini içeren bir çalışma, Pacific Islander Tug-
boat adı verilen bir yüzey aracının 1/40 ölçüsündeki bir model
İYA üzerinde yapılmıştır. Şekil 7 ve Şekil 8’de farklı başlangıç
değerleri, kontrol ve güdüm seçeneklerine karşılık gelen örnek
sonuçlar gösterilmiştir. Bütün denetleyicilerin ve güdüm yön-
temlerinin karşılaştırıldığı, aracının park etme performansını
harcanan enerji üzerinden gösteren grafik Şekil 9’da verilmiş-
tir. Geminin park bölgesine yaklaşma açısı α ile belirtilmiştir.
Şekil 6’dan görüleceği üzere, aracın park bölgesine sadece da-
irenin ikinci dörtlük bölümünden girdiği senaryo için yaklaşma
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Şekil 7: Katlı PID denetleyicisi, GHG güdümü, 0.5m/s
başlangıç hızı ve şekildeki durum için paralel park etme

problemi sonucu.
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Şekil 8: MÖD denetleyicisi, KTG güdümü, 0.5m/s başlangıç
hızı ve şekildeki durum için paralel park etme problemi

sonucu.

açısının değer aralığı π/2 ≤ α < π simülasyonda kullanıl-
mıştır. Bu açı ile araç park etmeye başladığı anda sahip olduğu
sapma arasındaki ψ açısı arasındaki fark, π/2 ≤ α − ψ ≤ π,
aralığında kalacak şekilde sapma açıları ile simülasyon koşum-
ları yapılmıştır.

Sonuçlar incelendiğinde en iyi sonucun yani en az enerjinin
harcandığı senaryonun MÖD+GHG’de olduğu görülmektedir.
Daha sonra yine GHG yönteminin yer aldığı PID+GHG yön-
temi ikinci iyi sonucu verir. GHG metodu yol-noktalarını takip
etmekten ziyade yol noktaları arasındaki doğrusal yolu takip et-
tiği için, daha az enerjinin harcanması teorik olarak da beklen-
mektedir. Üçüncü en iyi sonucu MÖD+KTG yöntemlerinden
alınmaktadır. En kötü sonuç ise PID+KTG’den alınmıştır. Bu
sonuçlar aynı zamanda MÖD yönteminin PID denetleyici yön-
teminden daha iyi olduğunu 4’te olduğu gibi bir kez daha gös-
termiştir.

İleride bu çalışmalardan elde edilen sonuçlarla model ara-
cın üzerinde yapılan fiziksel deneylerden elde edilecek sonuç-
ların karşılaştırılması planlanmaktadır. Ayrıca, bozucu etkenlere
karşı denetleyicilerin performansı ve bilhassa şiddetli rüzgar du-
rumlarında araç yoldan fazla uzaklaştığında güdüm yöntemleri-
nin başarısı konusunda çalışmalar yapılacaktır.

7. Teşekkür
Bu çalışmada, yüzey araçlarının ve onları çalıştırmak için
gerekli parçaların alınmasında bize sağladığı destekten ötürü
ASELSAN A.Ş.’ye teşekkürlerimizi burada sunmak isteriz.
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Özetçe 

Bu çalışmada iki tekerlekli mobil robotlardan oluşan çok ajanlı 

bir sistemin eş zamanlı kontrol problemi incelenmiştir. 

Robotlar merkez koordinatları dikkate alınarak birinci ve ikinci 

dereceden dinamiklerle modellenmiştir. Öncelikle robotların 

durumlarını başlangıç noktalarının ağırlıklı ortalamalarına 

süren genel konsensüs denetleyici yapıları verilmiştir. Bu 

denetleyiciler ile sistemin istenilen konsensüs denge 

değerlerine ulaşabilmesi için ajanlar aralarındaki haberleşme 

topolojilerinin koşulları incelenmiştir. Daha sonra sabit 

konsensüs referans ve zamanla değişen konsensüs referans 

problemleri için bu denetleyiciler genişletilmiştir. İncelenen 

tüm eş zamanlı denetleyici yapıları için Matlab programı 

yardımıyla benzetim çalışmaları yapılmış ve sonuçlar 
çalışmaya eklenmiştir. 

Abstract 

In this study, a cooperative control problem of a multi-agent 

system consisting of two-wheeled mobile robots is investigated. 

The robots are modelled with first and second order dynamics 

considering the center coordinates. Firstly, general consensus 

controller structures which give the robotic states the weighted 

average of the initial positions are given. In order to achieve the 

desired consensus equilibrium values with these controllers, the 

conditions of the communication topologies between the agents 

are examined. Then new structures are derived from these 

controllers for fixed consensus reference and time varying 

consensus reference problems. Simulation studies have been 

conducted with Matlab program for all the cooperative 
controller structures and the results are added to the study. 

1. Giriş 

Son yıllarda çok ajanlı sistemler için eş zamanlı denetleyici 

tasarımı gözetleme, kurtarma ve keşif gibi robotik uygulamalar 

başta olmak üzere birçok alanda giderek yaygınlaşmaktadır 

[1,2]. Bunun arkasında yatan temel motivasyon eş zamanlı 

çalışan bir grup ajanın düşük maliyet, yüksek uyumluluk ve 

kolay bakım dahil olmak üzere bir çok fayda sağlamasıdır. Çok 

ajanlı eş zamanlı kontrol problemlerin başında konsensüs 

(uzlaşma) gelir. Konsensüs, bir grup ajanın, komşuları ile veri 

alışverişi yaparak ortak bir değer üzerinde anlaşmaya 

varmasıdır [3]. Bu alanda yapılan çalışmaların çoğunda 

ajanların aynı dinamik yapıya sahip olduğu varsayılmıştır. 

[4]’de birinci dereceden çok ajanlı sistemler incelenmiş ve 

farklı haberleşme topolojileri için yeter koşullar türetilmiştir. 

[5] ve [6]’da ikinci dereceden çok ajanlı sistemler için 

konsensüs problemi incelenmiştir. Başka bir çalışmada 

heterojen yapıya sahip, ikinci dereceden dinamikle modellenen 

ajanlar ile Euler-Lagrange dinamiğine sahip ajanların 

oluşturduğu bir sistem için eş zamanlı kontrol problemi 

incelenmiştir [7]. Bunlara ek olarak lidersiz ve lider takipli 

durumlar için konsensüs problemini inceleyen çalışmalar da 

mevcuttur [8,9]. Konsensüs problemi, genellikle birinci ve 

ikinci dereceden dinamiklerle modellenen çok ajanlı sistemlere 

odaklanmış olsa da, yüksek dereceli sistemler [10,11] ve 

Lagrangian sistemleri [12,13] üzerine de çalışmalar mevcuttur. 

Mobil araçlardan oluşan sistemlerin eş zamanlı kontrol 
problemi de literatürde önemli bir yer kaplar [14].  

Bu çalışmada düzlemsel bir yüzeyde hareket ettiği varsayılan 

mobil robotların eş zamanlı kontrolü üzerine önerilen 

algoritmalar geliştirilerek benzetim çalışmalar yapılmıştır. 

Mobil robotlar öncelikle merkez koordinatları dikkate alınarak 

birinci ve ikinci dereceden dinamiklerle modellenmiştir. Daha 

sonra robotları başlangıç koordinatlarının ağırlıklı ortalamasına 

süren genel konsensüs denetleyici yapısı incelenmiş ve 

devamında bu yapı sabit referanslı ve değişken referanslı 
konsensüs protokollerine dönüştürülerek geliştirilmiştir. 

Çalışma şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2’de matematiksel 

ön hazırlık ve sistem modeli verilmiştir. Bölüm 3’te eş zamanlı 

denetleyici yapıları incelenmiş, Bölüm 4’te benzetim 

çalışmalarına yer verilmiş ve son bölümde sonuçlar 

değerlendirilerek çalışma tamamlanmıştır. 

2. Matematiksel Ön Hazırlık ve Sistem Modeli 

Bu bölümde çalışmanın devamında kullanılan cebirsel graf 

teorisi hakkında temel bilgiler verilmiş, ardından ele alınacak 

sistem modeli anlatılmıştır. 
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Grafik teorisi çok ajanlı sistemlerin eş zamanlı kontrolünü 

incelemek için kullanılan önemli bir analiz aracıdır. 𝐺 = {𝑉, 𝐸} 
şeklinde gösterilen bir graf için, 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2 …𝑣𝑛}  sonlu 

kümesinin elemanlarına düğüm kümesi ve 𝐸 ⊆ 𝑉 × 𝑉 olacak 

şekilde 𝐸 = {𝑒𝑖𝑗} kümesine de kenar kümesi adı verilir. Her 

ajan bir 𝑉 kümesindeki bir düğümle gösterilir ve 𝑒𝑖𝑗 = {𝑣𝑖 , 𝑣𝑗}, 

ajan 𝑖’nin ajan 𝑗’den bilgi aldığını ifade eder. 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]𝜖𝑅
𝑛×𝑛, 

(𝑎𝑖𝑗 ≥ 0, ∀𝑖, 𝑗 = 1, 2…𝑛)  komşuluk matrisi (adjacency 

matrix), düğümlerden düğümlere olan bağlantıyı ifade etmek 

için kullanılır ve eğer karşılık gelen kenar 𝐸 kümesinin elemanı 

ise (𝑒𝑖𝑗𝜖𝐸) ise 𝑎𝑖𝑗 > 0 olur, bu durum 𝑣𝑗  ajanının, 𝑣𝑖’ye komşu 

olduğunu ifade eder. Aksi durumda 𝑎𝑖𝑗 = 0  olur. 𝑣𝑖 ’nin 

komşuları 𝑁𝑖 = {𝑣𝑗𝜖𝑉: (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗)𝜖𝐸}  şeklinde gösterilir. Bu 

çalışma kapsamında ajanların kendileri ile veri alışverişi 

yapmadığı kabul edilmiştir, yani 𝑎𝑖𝑖 = 0’dır. Bir düğüme bağlı 

toplam uç sayısına o düğümün derecesi (node degree) adı verilir 

ve 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑑𝑖)  diyagonal matrisinin diyagonal elemanları 

karşılık gelen düğümün derecesini gösterir. Çok ajanlı 

sistemlerin incelenmesinde sıkça faydalanılan graf Laplacian 

matrisi 𝐿 = 𝐷 − 𝐴  şeklinde tanımlanır. Bu matris simetrik, 

pozitif yarı tanımlı ve öz değerleri her zaman  reeldir ve 

negatif değildir.  𝑣𝑖   düğümünden diğer 𝑣𝑗  düğümlerine 

doğrudan veya dolaylı olarak bir bağlantı olmasına 

{(𝑣𝑖 , 𝑣𝑚1), (𝑣𝑚1, 𝑣𝑚2), … (𝑣𝑚𝑝, 𝑣𝑗)}, yol (path) adı verilir. Bir 

graf üzerinde herhangi bir düğümden diğer tüm düğümlere 

herhangi bir çevrim oluşturmadan gidilen yola yol ağacı 
(spanning tree) adı verilir. 

İki boyutlu düzlemde hareket eden iki tekerlekli mobile robot 

ve çalışma düzlemi Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1: İki tekerlekli mobile robot ve çalışma bölgesi. 

Mobil robotun oryantasyon açısı θ, robotun burnu ve 𝑥 ekseni 

arasında kalan açı değeridir ve 𝑥 ekseninin pozitif yönünden 

saat yönünün tersine doğru ölçülür. Robot tek seferde en fazla 

180◦ dönebilmektedir. Bu çalışmada robotun sadece öne doğru 

ilerlediği varsayılmıştır. Dolayısıyla araç harekete başlamadan 

önce yönelim açısını hareket vektörü doğrultusuna getirebilmek 

için öncelikle kendi ekseni etrafında döner ve uygun yönelim 

açısına gelir. Bu açı bilgisi aracın bir sonraki adımının 
koordinatı ile bir önceki koordinatı karşılaştırılarak elde edilir.  

Eğer 𝑥 ve 𝑦 eksenleri doğrultusundaki hareketler ayrıştırılmış 

olduğu düşünülürse sistem dinamiği (1) denkleminde 

gösterildiği gibi birinci dereceden çok ajanlı sistemler şeklinde 
modellenebilir.  

 �̇�𝑖(𝑡) = 𝑢𝑥𝑖
(𝑡), �̇�𝑖(𝑡) = 𝑢𝑦𝑖

(𝑡),   𝑖 = 1,2,… , 𝑛  (1) 

Burada 𝑥  ve 𝑦   eksenleri için 𝑥𝑖(𝑡)  ve 𝑦𝑖(𝑡)  pozisyon 

bilgilerini ve 𝑢𝑥𝑖
(𝑡) ve 𝑢𝑦𝑖

(𝑡) ise kontrol girişlerini ifade eder. 

Eğer mobil robotların eş zamanlı kontrolü için, denetleyici 

tasarımında hem pozisyon hem de hız bilgisine ihtiyaç varsa  

(2) denkleminde gösterildiği gibi ikinci dereceden bir model 
önerilebilir. 

                 �̇�𝑖(𝑡) = 𝑣𝑥𝑖
(𝑡), �̇�𝑥𝑖

(𝑡) = 𝑢𝑥𝑖
(𝑡)       (2) 

   �̇�𝑖(𝑡) = 𝑣𝑦𝑖
(𝑡), �̇�𝑦𝑖

(𝑡) = 𝑢𝑦𝑖
(𝑡)  

Burada 𝑥  ve 𝑦   eksenleri için 𝑥𝑖(𝑡) , 𝑦𝑖(𝑡) , 𝑣𝑥𝑖
(𝑡) , 𝑣𝑦𝑖

(𝑡) , 

𝑢𝑥𝑖
(𝑡) ve 𝑢𝑦𝑖

(𝑡) sırasıyla pozisyon, hız bilgilerini ve kontrol 

girişlerini ifade eder.  

 3. Eş zamanlı Denetleyici Tasarımı 

Bu bölümde birinci ve ikinci dereceden dinamiklerle 

modellenmiş çok ajanlı sistemlerin eş zamanlı kontrolü için 
farklı senaryolar altında kontrolcüler önerilmiştir.  

3.1. Konsensüs Denetleyici Tasarımı 

Birinci dereceden bir çok ajanlı sistemler için konsensüs 

algoritması en genel haliyle denklem (3)’de verilmiştir. 

            𝑢𝑖(𝑡) = 𝜀 ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))                              (3)     

Burada,  𝑎𝑖𝑗  komşuluk matrisinin (𝑖, 𝑗)  elemanı ve 𝜀 > 0’dır.  

(3) denklemini 𝑥 ve 𝑦  eksenleri için (1) denkleminde yerine 

yazılırsa kapalı çevrim sistem, 𝐼𝑛 birim matris ve 𝐿 Laplacian 

matrisi olmak üzere (4) denklemindeki gibi elde edilir. 

 �̇�𝑖(𝑡) = −𝐿𝑥𝑖(𝑡),   �̇�𝑖(𝑡) = −𝐿𝑦𝑖(𝑡) (4) 

Mobile ajanlar herhangi bir (𝑥(0), 𝑦(0)) başlangıç noktası için 

(4) kapalı çevrim denklemine göre ile konsensüs denge 

noktasına ulaştığında 𝑡 → ∞  için ‖𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑘𝑡) ‖ → 0 ve 

‖𝑦𝑖(𝑡) − 𝑦𝑗(𝑘𝑡) ‖ → 0 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  koşullarının sağlanması 

ya da başka bir değişle tüm ajanların aynı konuma gelmesi 

gerekmektedir. Bunun için mobile ajanlardan oluşan grafın 

Teorem 1’i sağlamalıdır. 

Teorem 1: [15] (3) denkleminde verilen denetleyici 

protokolünün (1) denklemindeki gibi modellenen birinci 

dereceden çok ajanlı sistemlerde konsensüsü garanti edebilmesi 

için sadece ve sadece haberleşme grafının yol ağacı içermesi 

gerekmektedir. Bu koşul sağlandığında, 𝑐1 ve 𝑐2 sırası ile 𝑥 ve 

𝑦   eksenlerindeki başlangıç durumlarının ağırlıklı ortalaması 

olmak üzere, 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 = 𝑐1 ve 𝑦𝑖 = 𝑦𝑗 = 𝑐2 şeklini alır. 

İkinci dereceden birçok ajanlı sistemler için konsensüs 

algoritması en genel haliyle denklem (5)’de verilmiştir. 

𝑢𝑖(𝑡) = 𝑘 ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑘𝛼 ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑣𝑗(𝑡) − 𝑣𝑖(𝑡))   (5) 

Burada,  𝑎𝑖𝑗  komşuluk matrisinin (𝑖, 𝑗)  elemanı, 𝑘 > 0 ,  𝛼 >

0 ‘dır. (5) denklemi 𝑥  ve 𝑦   eksenleri için (2) denkleminde 

yerine yazılırsa 𝐼𝑛 birim matris ve 𝐿 Laplacian matrisi ve 𝐾 =
[1 𝛼] olmak üzere tek bir eksen için kapalı çevrim sistem (6) 

denklemindeki gibi elde edilir. 

         [
�̇�𝑖(𝑡)
�̇�𝑥𝑖

(𝑡)] = [
0𝑛×𝑛 𝐼𝑛
𝑘𝐿(𝑡) 𝑘𝛼𝐿(𝑡)

] [
𝑥𝑖(𝑘)

𝑣𝑥𝑖
(𝑘)

]               (6) 

Sonuç olarak herhangi bir (𝑥(0), 𝑦(0)) başlangıç noktası için, 

mobil ajanlar, (6) kapalı çevrim denklemine göre ile konsensüs 

noktasına ulaştığında 𝑡 → ∞  için ‖𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡) ‖ → 0 , ‖𝑦𝑖(𝑡) −

x

y



'x

'y

( , )M x y
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𝑦𝑗(𝑡) ‖ → 0 ,  ‖𝑣𝑥𝑖
(𝑡) − 𝑣𝑥𝑗

(𝑡)‖ → 0 , ‖𝑣𝑦𝑖
(𝑡) − 𝑣𝑦𝑗

(𝑡) ‖ → 0 , 𝑖, 𝑗 =

1,2,… , 𝑛 koşullarının sağlanması ya da başka bir değişle tüm 

ajanların aynı konum ve hız değerine gelmesi gerekmektedir. 

Bunun için sistemin Teorem 2’ye uyması gerekmektedir. 

Teorem 2:[15] (5) denkleminde verilen denetleyici 

protokolünün (2) denklemindeki gibi modellenen ikinci 

dereceden çok ajanlı sistemlerde pozisyon ve hız için 

konsensüsü garanti edebilmesi sadece ve sadece haberleşme 

grafının yol ağacı içermesi, k ve 𝛼  değerlerinin aşağıdaki 

eşitsizliği sağlayacak şekilde seçilmesi gerekir.   

𝑘𝛼2 > max
𝑖

𝐼𝑚2(𝜆𝑖) − 𝑅𝑒2(𝜆𝑖)

𝑅𝑒(𝜆𝑖)|𝜆𝑖|
2

, 𝑖 = 2,… , 𝑛 

Burada 𝜆𝑖 , Laplacian matrisinin özdeğerleri  𝐼𝑚  ve 𝑅𝑒  sıra 

ile 𝜆𝑖’nin sanal ve reel kısımları gösterir.  

3.2. Sabit Konsensüs Referansı için Denetleyici Tasarımı 

Bir önceki bölümde (3) ve (5) denklemleri ile verilen genel 

konsensüs kontrol protokollerinde konsensüs denge noktası, 

tüm ajanların başlangıç koordinatlarının ağırlıklı ortalamasına 

eşittir. Bu nokta genel bir noktadır ve protokol özel bir 

konsensüs denge noktası belirlenmesine izin vermez. Bu 

protokol yapıları birçok uygulama için uygun olsa da, ajanların 

belirli bir pozisyona gitmeleri istenebileceği gibi bazı 

durumlarda yetersiz kalmaktadır. n ajanlı bir sistemde 

konsensüs denge noktasının sabit, belirli bir nokta olduğu 

durumda sistemde sanal bir ajan (𝑛 + 1) olduğu varsayılır. Bu 

durumda ajan (𝑛 + 1)   takım lideri ve 1, ,2 … , 𝑛  ajanlarıda 

takipçi olarak isimlendirilir. (𝑛 + 1)  ajanının durumu 𝑥𝑛+1
𝑟  

olarak isimlendirilir ve konsensus referans denge noktasını 

ifade eder. Sanal ajan komşuluk matrisine bir satır ve bir sütun 

daha eklemektedir. Bu durumda sistemi ifade eden graf 𝐺𝑛+1 =
{𝑉𝑛+1, 𝐸𝑛+1}  şeklinde tanımlanır. Yeni komşuluk matrisi 

𝐴𝑛+1 = [𝑎𝑖𝑗]  ile gösterilirse: 𝑖, 𝑗 = 1, ,2,… , 𝑛 için, eğer 

(𝑖, 𝑗)𝜖𝐸𝑛+1  ise 𝑎𝑖𝑗 > 0,  diğer durumda 𝑎𝑖𝑗 = 0  olur, 𝑖 =

1, ,2,… , 𝑛  ve 𝑗 = 1, ,2, … , 𝑛 + 1  için 𝑎(𝑛+1)𝑗 = 0  ve 𝑖 =

1, ,2,… , 𝑛  için 𝑎𝑖(𝑛+1) = 1 olur. 

Sabit konsensüs referans durumu için kontrol protokolü birinci 

ve ikinci dereceden çok ajanlı sistemler için sırasıyla (7) ve (8) 

denklemleri gibi yazılabilir. 

𝑢𝑖(𝑡) = 𝜀 ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) − 𝑎𝑖(𝑛+1)(𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑛+1
𝑟 (𝑡))   (7) 

𝑢𝑖(𝑡) = 𝑘1 ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑘2 ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑣𝑗(𝑡) − 𝑣𝑖(𝑡))

− 𝑎𝑖(𝑛+1)(𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑛+1
𝑟 (𝑡))   (8) 

Sonuç olarak (7) ve (8) denklemlerinin birinci ve ikinci 

dereceden çok ajanlı sistemlerde sabit bir referans durumu için 

konsensüse ulaşmaları sırası ile Teorem 1 ve Teorem 2’nin 

koşullarını sağlamalarına bağlıdır.  

3.2. Zamanla Değişen Konsensüs Referansı için Denetleyici 

Tasarımı 

Bu durumda konsensüs problemi çok ajanlı sistemler için bir 

çeşit önceden tanımlanmış yörünge takip problemine 

dönüşmektedir. Komşuluk matrisi bir önceki bölümde verildiği 

gibi düzenlendiğinde birinci ve ikinci dereceden çok ajanlı 

sistemler için konsensüs protokolleri sırası ile (9) ve (10) 

denklemlerinde verildiği gibi yazılabilir. 

𝑢𝑖(𝑡) = 𝜀 ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) − 𝑎𝑖(𝑛+1)𝛼 (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑛+1
𝑟 (𝑡))

+ 𝑎𝑖(𝑛+1)�̇�𝑛+1
𝑟 (𝑡)              (9) 

𝑢𝑖(𝑡) = 𝑘1 ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑘2 ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑣𝑗(𝑡) − 𝑣𝑖(𝑡)) 

−𝑎𝑖(𝑛+1) (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑛+1
𝑟 (𝑡)) + 𝑎𝑖(𝑛+1)�̇�𝑛+1

𝑟 (𝑡)      (10) 

4. Benzetim Çalışmaları 

Benzetim çalışmaları için Matlab programından yararlanılmış 

olup 3. bölümde verilen konsensüs kontrol protokolleri 

algoritmik şekilde. m dosyası (m-file) içine yazılmıştır. 

Önerilen algoritma çalışırken öncelikle ajanların konumları ve 

yönelim açıları rasgele atanır ve ajanlar kendi ekseni etrafında 

dönerek konsensus yönelim açılarına gelirler ve sonra 

konsensus denge noktasına doğru hareket ederler.  

Birinci dereceden çok ajanlı sistem (BDS) için 4, ikinci 

dereceden çok ajanlı sistemler (İDS) için 5 tane ajan seçilmiş 

ve ajanların başlangıç konumları ve yönelim açıları 𝑝 =
[𝑥 𝑦 𝜃]𝑇olacak şekilde Tablo 1’de verilmiştir. Burada ajan 
sayıları, konumları ve başlangıç acıları rasgele belirlenmiştir. 

Tablo 1: Birinci ve ikinci derece sistemler için ajanların 

başlangıç konumları 

Birinci derece sistem İkinci derece sistem 

𝑥 𝑦 𝜃 𝑥 𝑦 𝜃 

2 4 𝜋/2 6 6 𝜋/2 

3 16 11𝜋/9 3 12 11𝜋/9 

15 19 5𝜋/6 15 17 5𝜋/6 

15 4 𝜋/18 13 9 𝜋/18 

   8 19 2𝜋/9 

 

Tüm ajanların kendileri hariç birbirleri ile haberleştiği 

varsayımı altında haberleşme topolojileri Şekil 2’de gösterildiği 

gibi belirlenmiştir. 

   

Şekil 2: Birinci (b) ve ikinci(b) derece sistemler için 

haberleşme topolojileri. 

Bu haberleşme topolojisi için komşuluk ve Laplacian matrisleri 

birinci ve ikinci derece sistemler için sırasıyla aşağıdaki gibi 
elde edilir. 

 

𝐴 = [

0 1
1 0

1 1
1 1

1 1
1 1

0 1
1 0

] , 𝐿 = [

−3 −1
−1 −3

−1 −1
−1 −1

−1 −1
−1 −1

−3 −1
−1 −3

] 

1

4

2

3

1

2 5

3 4

a b
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𝐴 =

[
 
 
 
 
0 1 1 1 1
1 0 1 1 1
1
1
1

1
1
1

0
1
1

1
0
1

1
1
0]
 
 
 
 

, 𝐿 =

[
 
 
 
 

4 −1 −1 −1 −1
−1 4 −1 −1 −1
−1
−1
−1

−1
−1
−1

4
−1
−1

−1
4

−1

−1
−1
4 ]

 
 
 
 

 

4.1. Birinci Dereceden Sistem için Benzetim Sonuçları 

(3) denkleminde verilen konsensus protokolü sonucunda 

ajanların başlangıç konumları ve yönelimlerinden konsensus 
denge konumuna hareketleri Şekil 3’de gösterilmiştir.   

 

Şekil 3: BDS için konsensüs denge konumu. 

Ajanların konsensus denge konumlar her bir eksen için 

çizdirildiğinde Şekil 4’deki grafik elde edilmiştir. 

 

Şekil 4: BDS için x ve y eksenlerinde konsensüs denge 

konumu. 

Teorem 1’e göre sistemin konsensus denge noktası, ajanların 

başlangıç noktalarının ağırlıklı ortalaması olan  𝑥𝑠 = 8,7 ve 𝑦𝑠 =

10,7 noktaları olmalıdır. Sonuç olarak ajanlar konsensus denge 

noktasına gelecek şekilde yönelim açılarını ayarlamış ve bu 
noktalara yakonsamışlardır. 

Birinci dereceden dinamikle modellenmiş çok ajanlı sistemlerin 

belirli sabit bir referans konsensus değerine ulaşabilmeleri için 

gerekli denetleyici protokolü (7) denklemi ile verilmişti.  

Burada birinci-üçüncü ajanın (8,8) ve ikinci-dördüncü ajanın 
(9,13)  noktalarda buluşması istenmiştir. Bu noktalar rasgele 

belirlenmiştir. Algoritma çalıştırıldığında mobil robotlar önce 

yönelimlerini ayarlayıp sonra hedef noktaya doğru hareket 

ettikleri Şekil 5’te görülmektedir.  

 

Şekil 5: BDS için sabit konsensüs referans denge konumu. 

Ayrıca Şekil 6’da her bir eksen için konum bilgilerinin 

belirlenen konsensus denge noktalarına ulaştığı 

gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 6: BDS için x ve y eksenlerinde sabit konsensüs referans 

denge konumu. 

(9) denklemi ile verilen birinci dereceden çok ajanlı sistemlerde 

zamanla değişen referans konsensus için  öncelikle ajanların 

gitmek istedikleri yörünge belirlenir.Bu örnekte referans 

yörünge 𝑦 = 0.6𝑥  seklinde belirlenmiş ve ajanların referansı 

küçük bir hata değeri ile takip ettiği Şekil 7 ve 8‘de 

görülmektedir. 

 

Şekil 7: BDS için zamanla değişen konsensüs referansı denge 

konumu. 
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 Şekil 8: BDS için x ve y eksenlerinde zamanla değişen 

konsensüs referansı denge konumu. 

4.2. İkinci Dereceden Sistem için Benzetim Sonuçları 

(5) denkleminde verilen konsensus protokolü sonucunda 

ajanların başlangıç konumları ve yönelim açıları ile konsensus 

denge konumları Şekil 9’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 9: İDS için konsensüs denge konumu. 

Sistemin pozisyon konsensüs denge noktası, ajanların başlangıç 

noktalarının ağırlıklı ortalaması olan  𝑥𝑠 = 8.9 ve 𝑦𝑠 =
12.6 noktalarıdır. Bu denge noktasına ulaşıldığı Şekil 10’da her 

bir eksen için çizilen pozisyon grafiklerinden görülmektedir. 

 

Şekil 10: IDS için x ve y eksenlerinde konsensüs denge 

konumu. 

Konum durumları konsensüs denge durumuna ulaştığında hız 

durumlarının da Şekil 11’de gösterildiği gibi sıfıra yakınsaması 

beklenir. 

 

Şekil 11: IDS için x ve y eksenlerinde hız bilgileri için 

konsensüs denge durumu.. 

(8) denklemi ile verilen sabit referans konsensus protokolü için 

birinci, ikinci ve beşinci ajanların (8,10)  ve diğerlerinin 
(14,12)  noktalarda buluşması istenmiştir ve sonuç Şekil 12’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 12: IDS için sabit konsensüs referans denge konumu. 

(10) denklemi ile verilen ikinci dereceden dinamikle 

modellenmiş çok ajanlı sistemlerde zamanla değişen konsensus 

referansı için  ajanların taki etmesi istenilen yörünge 𝑦 = 0.6𝑥 

olarak belirlenmiştir. Şekil 13’te iki boyutlu eksende ajanların 

takip ettikleri yörünge görülmektedir. Şekil 14’te ise her bir 

eksen için ajanların takip ettikleri yörüngeler zamana göre elde 

edilmiştir. Sonuç olarak birinci dereceden sistem ile 

karşılaştırıldığında ajanların yörüngeyi daha küçük bir hata ile 

takip ettikleri görülmektedir. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada düzlemde hareket eden mobil robotlardan oluşan 

çok ajanlı sistemlerin birinci ve ikinci dereceden modelleri 

kullanılarak eş zamanlı kontrol problemleri incelenmiştir. 

Modellemeler yapılırken mobil robotların merkez koordinatları 

dikkate alınmış ve robotun sadece öne doğru ilerlediği 
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varsayılmıştır. Matlab programı kullanılarak incelenen protokol 

yapılarının benzetimleri yapılmış ve sonuçlara yer verilmiştir. 

Gelecek çalışmalarda gerçek zamanlı uygulamalara için mobil 

robotlar dinamikleri de dikkate alınarak modellenecek ve hem 

öne hem de arkaya doğru hareket ettiği varsayılacaktır. Ayrıca 

bu yapıların zaman gecikmesi altında incelenmesi de 
planlanmaktadır. 

 

 

Şekil 13: IDS için zamanla değişen konsensüs referansı denge 

konumu. 

 

 

Şekil 14: IDS için x ve y eksenlerinde zamanla değişen 
konsensüs referansı denge konumu. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, parametreleri tam olarak bilinmeyen bir 

diferansiyel tahrikli mobil robot sisteminin tekerlek hız 

kontrolüne yönelik transfer fonksiyonunun kestirimi, 

oluşturulan modele göre kontrolör tasarımı ve deneysel 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sistem tanıma için toplanan 

deneysel veriler, MATLAB®/SIMULINK® “System 

Identification Toolbox™” aracılığıyla uygun transfer 

fonksiyonuna dönüştürülmüş ve bu model üzerinden Oransal-

İntegral (PI) bir hız kontrolörü tasarlanmıştır. Hedeflenen tepe 

zamanı, oturma zamanı ve sürekli hal hatası isterleri üzerinden 

gerçekleştirilen tasarım, simülasyon ortamında sınandıktan 

sonra, gerçek zamanlı testlerle doğrulanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar, yayın içerisinde kapsamlı olarak incelenmiştir. 

 

Abstract 

In this study, the estimation of the transfer function and wheel 

speed control of a differential drive mobile robot system with 

unknown parameters are performed together with the 

experimental validation. Experimental data gathered for system 

identification is transformed into appropriate transfer function 

through MATLAB®/SIMULINK® "System Identification 

Toolbox™" and a Proportional-Integral (PI) speed controller is 

designed through this model. The design achieved through 

desired peak time, settling time and steady state error condition 

has been verified with real-time experiments after testing in the 

simulation environment. The results are extensively reviewed 

in the publication. 

 

1. Giriş 

Mobil robotlar çok çeşitli uygulama alanları ile robotik 

sistemlerin önemli bir alt kümesini oluşturmaktadır. Genellikle 

bir batarya gurubundan güç alıp elektrik motorları vasıtası ile 

tahrik edilen bu tarz robotlarda, mekanik basitlikleri ve hareket 

yetenekleri ile diferansiyel tahrik sistemleri sıklıkla tercih 

edilmektedir. Diferansiyel tahrik sistemi, aracın sağ ve sol 

tekerlerinin iki farklı motorla sürülerek motorların hızlarının 

kontrolü ile robotun hareketinin sağlanması esasına 

dayanmaktadır. Bu sayede herhangi bir direksiyon 

mekanizması olmaksızın motor hızlarındaki farklarla dönme 

hareketleri gerçekleştirilmektedir.  

Diferansiyel tahrikli mobil robotlarda her bir tekere 

uygulanan kuvvet diğer tekerin de dönmesine bir miktar etki 

ettiğinden, bu robotların tekerlek hız kontrol problemi idealde 

iki giriş iki çıkışlı bir sistem olarak betimlenebilir. Pratikte ise 

sistem analizini ve tasarımını kolaylaştırmak adına her bir 

tekerleğin, hız kontrolü için yalnızca kendisinin bağlı olduğu 

motordan etkilendiği kabulü yapılabilmektedir [1]. Mobil 

robotların kontrolü için genellikle iki kademeli ve bağımsız bir 

kontrol çevrimi kullanılmaktadır. Şekil 1’de gösterilen sistem 

blok diyagramında üst çevrimde, verilen konum hedefine 

ulaşmak için gerekli çizgisel ve açısal hızları hesaplayan bir 

konum kontrolörü, alt çevrimdeyse verilen hız referanslarını 

sağlamak için her bir motora uygulanacak giriş parametrelerini 

(akım/gerilim) kontrol eden bir çift hız kontrolörü 

bulunmaktadır. Robot kontrolü üzerine yapılan çalışmalar 

çoğunlukla konum kontrolörlerine odaklanmakta, alt seviye hız 

kontrolörleri ise genellikle ihmal edilerek bu kontrolörlerin 

tasarımına gerektiği kadar yoğunlaşılmamaktadır [1]. Konum 

kontrolörü çalışmalarına çeşitli örnekler, [2], [3] ve [4]’te 

incelenebilir. Bu çalışmada ise çalışmaların daha az olduğu alt 

seviye hız kontrolörlerinin tasarımı gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 1: İki kademeli kontrol yapısı 

Diferansiyel tahrikli mobil robotlar, holonomik olmayan 

sistemin yapısından gelen dinamiği, eyleyicilerdeki ölü zaman, 

Coulomb sürtünmesi, tekerlek kayması gibi sebeplerden dolayı 

doğrusal olmayan bir matematiksel yapıya sahiptir [5]. Robot 
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modelini bütün parametrelerini doğru olarak belirleyerek 

oluşturmak kapsamlı ölçüm ve testleri gerektirmektedir. Bunun 

yerine, robota ait bilinmeyen parametreleri de içeren sistemin 

doğrusal yaklaşık modelinin kestirimi ile sistem modelinin 

oluşturulması yöntemi de kullanılabilir. Sistemin açık çevrim 

giriş ve çıkışlarını ölçerek toplanan deneysel verilerin 

kullanılmasıyla, istenen model oluşturulabilir.  

Bu bildiride, diferansiyel tahrikli bir mobil robot için alt 

seviye hız kontrolcüsü, sistem tanıma ile elde edilen model 

üzerinden tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolör benzetim 

ortamında sınandıktan sonra deney sistemi üzerinde 

çalıştırılmıştır ve sistemin kapalı çevrim yanıtı incelenmiştir.  

Benzetim ve test sisteminden toplanan verilerin 

karşılaştırılması yapılarak istenen performans değerlerinin 

sağlandığı gözlemlenmiştir.   

Yayının bundan sonraki içeriği şu şekildedir. Bir sonraki 

bölümde diferansiyel tahrikli mobil robotun kinematik ve 

dinamik model yapısı, 3. bölümde kontrolör tasarımı, 4. 

bölümde ise tasarlanan kontrolörün benzetim ve deney sistemi 

üzerinde uygulanması ile elde edilen sonuçları açıklanmış ve 

sonuçlar bölümü ile çalışma tamamlanmıştır. 

2. Sistem Modelleme 

Mobil robotların hareket modelleri kinematik veya dinamik 

olarak gerçekleştirilebilir. Kinematik ve dinamik modeller, 

diferansiyel tahrikli mobil robotlarda farklı amaçlarla 

kullanılabilmektedir.  

2.1. Kinematik Model 

Kinematik model, yalnızca geometrik ilişkilerin kullanıldığı, 

tekerleklerin dönme miktarına göre robot gövdesinin ne şekilde 

yer değiştirdiğini bulan bir modelleme yöntemidir. Şekil 2’de 

yeryüzü koordinat düzlemi üzerinde gösterilen mobil robot 

aracın sağ ve sol yanlarında bulunan iki büyük teker ile tahrik 

edilir.  

Köşelerde bulunan 4 adet serbest dönebilen teker de aracın 

dengede durmasını sağlar ve ağırlığı paylaşır. Robotun ağırlık 

merkezi cg olarak işaretli noktadadır. Sağ ve sol tekerlerin 

çizgisel hızları (1) ve (2) denklemlerinde ifade edilmektedir. 

 

 𝑣𝑟  =  𝜔𝑟  𝑟  (1) 

 𝑣𝑙  =  𝜔𝑙  𝑟 (2) 

 

Şekil 2: Robot eksen takımları 

Robotun çizgisel hızı ise her iki hızın ortalaması alınarak 

denklem (3) aracılığıyla hesaplanmıştır. 

 

 𝑣 =
𝑣𝑟+𝑣𝑙

2
 (3) 

Çizgisel hızın eksenel bileşenleri ise (4) ve (5) 

denklemlerinde ifade edilmiştir [6]. 

 ẋ  =  𝑣 sin(θ)  (4) 

 ẏ  =  𝑣 cos(θ) (5) 

Robotun yeryüzü eksenine göre hareketini çizgisel ve açısal 

hızlar cinsinden ifade eden kinematik model (6)’da gösterilen 

denklem seti ile ifade edilmiştir [7]. 

 [
ẋ
ẏ

�̇�

] =  [
cos(θ) 0
sin(θ) 0

0 1

] [
𝑣
𝜔

]  (6) 

 

Çizgisel ve açısal hızları sağ ve sol teker hızları cinsinden 

ifade etmek için kullanılan ters kinematik model ise denklem 

(7)’de gösterildiği gibi olmaktadır. 

 [
𝑣𝑟

𝑣𝑙
]  = [

1
𝐿

2

1 −
𝐿

2

] [
𝑣
𝜔

] (7) 

Burada L aracın aks açıklığını ifade etmektedir. Elde edilen 

ters kinematik model, Şekil 1’de gösterilen yapıda, konum 

kontrolörünün çıkışlarını ilgili açısal ve çizgisel hıza 

dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadır.  

2.2. Dinamik Model 

Dinamik model, motor torklarının oluşturduğu dinamik etkiler 

sonucunda ivmeler üzerinden robotun hareketini modelleme 

yöntemidir. Diferansiyel tahrikli mobil robot dinamik 

modelinde ihtiyaç duyulan model parametreleri, kinematik 

modele göre daha fazla ve tam değerlerinin bilinmesi daha 

zahmetlidir. Robotun dinamik modeli analitik olarak elde 

edilmek istendiğinde Newton-Euler veya Lagrange metotları 

kullanılabilir [8]. Fakat her iki metodun da uygulanması için 

karmaşık hesaplamalar yapılması ve çeşitli sistem 

parametrelerinin (ağırlık merkezi, viskoz sürtünme katsayısı, 

vb.) bilinmesi gerekmektedir. Alternatif bir yaklaşım olarak 

sistemin açık çevrim giriş-çıkış verileri kullanılarak nümerik 

analiz yöntemleri ile belirli bir yaklaşıklıkla transfer fonksiyonu 

elde edilebilir. 

Bu amaçla geliştirilmiş MATLAB® System Identification 

Toolbox™ [9] uygulaması yardımıyla robot platformu üzerinde 

kaydedilen giriş (gerilim) ve çıkış (hız) verileri kullanılarak 

uygun bir transfer fonksiyonu elde edilmiştir. 

2.3. Deney Platformu ve Sistem Tanıma 

2.3.1      Deney Platformu 

Bu çalışmada Şekil 3’te gösterilen özgün olarak geliştirilmiş 

deney platformu üzerinden model verileri toplanmış ve 

geliştirilen kontrolör, aynı platform üzerinde test edilmiştir. 

25kg ağırlığında ve 70cm*70cm*35cm boyutlarındaki 

deney platformunda kullanılan donanımlar şu şekildedir: 

Sistemin tahriki için 2 adet fırçalı DC elektrik motoru ve 

sürücüsü ile sonsuz dişli redüktörler kullanılmıştır. Motorlara 

bağlı enkoderler ile hız geribeslemesi sağlanmıştır. Enerji 
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gereksinimini karşılamak amacıyla 2 adet kurşun-asit akü 

bulunmaktadır. Ayrıca; veri toplama ve robotun gerçek zamanlı 

kontrol işlemleri dSpace®/MicroAutoBox® platformu 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Robotun uzaktan 

programlanabilmesi ve uzaktan veri aktarımı işlemleri için 

kablosuz yönlendirici de sisteme dahil edilmiştir. 

 

 

    (a) 

 

    (b) 

Şekil 3: (a) Deneysel platform iç yapısı (b) Deneysel 

platform genel görünüş 

2.3.2       Sistem Tanıma 

Sisteme birim basamak girişi uygulanmış ve basamak cevabı 

kaydedilmiştir. Sağ ve sol motorlara aynı giriş uygulanmış, 

çıkış büyüklüğü olan tekerlek çizgisel hızları kaydedilmiştir. 

Tekerlek çizgisel hızları arasında beklenildiği gibi kayda değer 

bir farklılık olmadığı için, keyfi olarak sağ teker çıkış verisi 

alınmış ve buna dair sistem tanıma çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’te açık çevrim sisteme verilen 

kontrol işareti (duty cycle) ve çıkışta elde edilen tekerlek 

çizgisel hız değişimi görülmektedir. Veriler uygun bir alçak 

geçiren filtreden geçirilerek kaydedilmiştir.  

 

 

Şekil 4: Açık çevrim referans işareti ve tekerlek 

çizgisel hızı 

Transfer fonksiyonunu belirlemek için ilk etapta denklem 

(8)’deki elektrik motorlarının modeli şablon alınarak 2 kutuplu 

ve sıfırsız bir transfer fonksiyonunun katsayıları belirlenmiştir. 

Burada J ile gösterilen atalet momenti, yalnızca motorun değil, 

motor ile birlikte robot kütlesinin toplam atalet momentini ifade 

etmektedir. Diğer parametreler standart elektrik motoru 

parametreleridir [10].  

 
𝜔(𝑠)

𝑉𝑎(𝑠)
=

𝐾𝑡

𝐽𝐿𝑎𝑠2+(𝐽𝑅𝑎+𝐿𝑎𝑏)𝑠+𝑅𝑎𝑏+𝐾𝑒𝐾𝑡
  (8) 

Şekil 4’te gösterilen giriş-çıkış verisi üzerinden “System 

Identification Toolbox™” yardımıyla türetilen 2. dereceden 

transfer fonksiyonu 𝐺(𝑠) =
6852

𝑠2+2655𝑠+4566
  şeklinde 

bulunmuştur. Elde edilen transfer fonksiyonun kutupları reel 

eksen üzerinde olup, -2.653*103 ve -1.7 şeklindedir. Bulunan 

kutup değerlerine bakarak, orijine yakın kısımdaki -1.7 

kutbunun baskın, 2. kutbun ise etkisinin oldukça zayıf olduğu 

söylenebilir. Bu noktadan hareketle, kontrolör tasarımını da 

basitleştirmek amacıyla, sistemin 1.dereceden tekrar 

modellenmesinin büyük hatalara yol açmayacağı öngörülebilir. 

Sistem 𝐺(𝑠) =
𝑎

𝑏𝑠+𝑐
  şeklinde tekrar modellendiğinde elde 

edilen transfer fonksiyonu 𝐺(𝑠) =
3.358

𝑠+2.361
  olmuştur. Şekil 5’te 

deneysel ölçüm sonuçları ve oluşturulan 1. ve 2. derece 

modellerin benzetim ile elde edilen birim basamak cevapları 

karşılaştırılmaktadır.  

 

 

Şekil 5: Deneysel veriler ve benzetim modeli çıkışları 

Şekil 5 incelendiğinde, her iki modelin de gerçek sistem 

davranışını doğru olarak yansıttığı gözlenmektedir. Kontrolör 

tasarımı esnasında, sisteme ait 1. dereceden transfer fonksiyonu 

kullanılmıştır. 

3. Kontrolör Tasarımı 

Mobil robotun tekerlek hız kontrolü için tasarlanacak 

kontrolörden, sürekli hal hatası yapmaması ve istediğimiz 

zaman kriterlerini sağlaması ve gerçek zamanda çalışabilmesi 

beklenmektedir. Bu çalışmada, PI kontrolör yapısı ile tasarım 

gerçekleştirilmiştir. PI kontrolörün genel ifadesi denklem 

(9)’da verilmiştir 

 𝐺𝑐(𝑠)  =  𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
 =  

𝐾𝑝𝑠+𝐾𝑖

𝑠
  (9) 

 
Şekil 6: Sistemin kapalı çevrim blok diyagramı 
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Kontrolör uygulandığında sistemin kapalı çevrim blok 

diyagramı Şekil 6’daki gibi olacaktır. Kapalı çevrim transfer 

fonksiyonu ise (10)’da ifade edilmiştir. 

  
𝑣

𝑉𝑟𝑒𝑓
=

𝐺𝑠𝐺𝑐

1+𝐺𝑠𝐺𝑐
  (10) 

Sistem tanıma ile elde edilen 1. dereceden transfer 

fonksiyonu 𝐺𝑠(𝑠) =
3.358

𝑠+2.361
  (10) denkleminde yerine 

yerleştirildiğinde, kapalı çevrim transfer fonksiyonu (11)’de 

ifade edilmiştir. 

 
𝑣

𝑉𝑟𝑒𝑓
=

(𝐾𝑝𝑠+𝐾𝑖)3.358

𝑠2+𝑠(2.361+3.358𝐾𝑝)+3.358𝐾𝑖
   (11) 

Kontrolör tasarımında hedef performans kriterleri, tepe 

zamanı (Tp) ve oturma süresi (Ts) üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Tepe zamanı, sistem cevabının maksimum 

olduğu ana kadar geçen süreyi, oturma süresi ise cevabın 

oturduğu değer etrafındaki %2’lik banttan çıkmayacak şekilde 

ilk girdiği ana kadar geçen süreyi temsil eder [11]. Bu kriterler, 

mevcut problemde Tp = 1sn ve Ts = 1.2sn olarak belirlenmiştir. 

Genel ifadesi  
𝜔𝑛

2

𝑠2+2𝜁𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛
2 şeklinde olan bir 2. dereceden 

transfer fonksiyonu için tepe zamanı ve oturma zamanı sırasıyla 

denklem (12) ve (13) kullanılarak hesaplanabilir [11]. 

 𝑇𝑝 =   
𝜋

𝜔𝑛√1−𝜁2
  (12) 

  𝑇𝑠 =   
4

𝜁𝜔𝑛
  (13) 

Tp= 1 ve Ts = 1.2 değerleri için (12) ve (13) denklemleri 

kullanılarak ζ = 0.727 ve ωn = 4.57 bulunur. İlgili değerler 

yerine yerleştirildiğinde hedef performans değerlerini sağlayan 

kapalı çevrim transfer fonksiyonu (14)’te gösterildiği gibidir.  

  𝐺𝑐𝑐(𝑠) =
𝜔𝑛

2

𝑠2+2𝜁𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛
2

=
20.884

𝑠2+6,644𝑠+20.884
  (14) 

 (11) ve (14)’e ait karakteristik denklemlere ait katsayılar 

eşitlendiğinde, Kp=1.276 ve Ki= 6.22 olarak bulunur. PI 

kontrolörün performansı, sıfırından gelecek bozucu etki ve 

kontrol işareti limitleri de göz önüne alınarak, benzetim ve 

deney çalışmaları ile incelenmiştir. 

4. Benzetimler ve Gerçek Zamanlı Deney 

Sonuçları 

4.1  Benzetim Çalışmaları 

Sistem tanıma ile hesaplanan 1. dereceden model ve bu sistem 

için tasarlanan PI kontrolör ile SIMULINK® ortamında Şekil 

7’de gösterildiği gibi bir kapalı çevrim yapı oluşturulmuştur.  

 

 

Şekil 7: Kontrolörlü kapalı çevrim benzetim modeli 

Bu yapı üzerinden benzetim yoluyla kontrolörün 

performansı incelenmiştir. Şekil 8’de verilen benzetim 

sonuçlarında, kapalı çevrim sistem cevabının beklendiği gibi 

sürekli hal hatası yapmadığı gözlenmektedir. Bunun yanı sıra, 

tepe zamanı ve oturma süresi değerleri sırasıyla Tp = 0.81sn  ve 

Ts = 1.4sn olarak bulunmuştur.  

 

Şekil 8: Benzetim modeli kontrol işareti ve yanıtı 

Tasarımın başlangıcında kontrolör tasarımı, yalnızca 

karakteristik denklemler eşitlenerek gerçekleştirilmişti. PI 

kontrolörün kapalı çevrim sistemde oluşturduğu sıfırın zaman 

cevabına bir miktar etkisi olacaktır. Kontrol işareti sisteme 

darbe genlik modülasyonu (pwm) olarak uygulandığı için 

minimum ‘0’ maksimum ‘1’ olmaktadır. Bu nedenle kontrol 

işaretinin limitlerinden dolayı bir satürasyon etkisi de 

mevcuttur. Her iki etkinin birleşimi sonucunda, hedeflenen 

performans kriterleri ile benzetim sonuçları arasında sapmalar 

ortaya çıkmıştır. Bu sapma miktarları, kabul edilebilir 

mertebede olup, tasarımı tekrar yapmaya gerek duyulmamıştır. 

4.2 Gerçek Zamanlı Deney Sonuçları 

Bu kısımda, 2.3.1’de bahsedilen gerçek deney platformu 

üzerinde, kontrolörün performansı incelenmiştir. Şekil 9’da, 

deneysel sisteme ait, PI kontrolörlü kapalı çevrim birim 

basamak yanıtı gösterilmektedir.   

 

 

Şekil 9: Kontrol işareti ve gerçek deney sistemi yanıtı 

Şekil 9’da görüldüğü üzere, sistemin kapalı çevrim birim 

basamak yanıtına ait tepe zamanı ve oturma süresi değerleri 

sırasıyla Tp= 0.73sn ve Ts = 1.17sn olmuştur. Ayrıca yine 

beklendiği gibi sistem sürekli hal hatası yapmamaktadır. 

Benzetim sonuçları ve gerçek zamanlı deneysel sonuçlar 

arasında oluşan sapma, kabul edilebilir seviyede olup, oluşan 

sapmanın nedeni, basitleştirilmiş sistem modeli ve gerçek 

sistem arasındaki ufak farklılıklardır. Çalışma boyunca, 

sistemden beklenen performans isterleri ile, benzetim ve gerçek 

zamanlı deneyler sonucunda elde edilen performans değerleri, 

Tablo 1’de karşılaştırılmıştır.  
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Tablo1: Hedef ve Sonuç Değerlerin karşılaştırılması 

 

 Tepe 

Zamanı 

(Tp) 

Oturma 

Süresi 

(Ts) 

Sürekli 

Hal 

Hatası 

Performans 

İsterleri 
1sn 1.2sn Yok 

Benzetim 

Sonuçları 
0.81sn 1.4sn Yok 

Gerçek 

Zamanlı 

Deneysel 

Sonuçlar 

0.73sn 1.17sn Yok 

 

Tablo 1’deki sonuçlar incelendiğinde, önceki kısımlarda da 

açıklandığı gibi, deneysel sonuçlarla performans isterleri 

arasında oluşan farklılıklar; modelleme hataları, kontrol 

işaretinin limitli olması ve PI kontrolörün zaman cevabında 

ihmal edilen sıfırından kaynaklanmaktadır. Fakat bu etkenler 

altında dahi istenen kriterler önemli ölçüde sağlanmış ayrıca 

sapmaların sistem yanıtını hızlandıran bir etkiye sahip olduğu 

gözlenmiştir.    

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, diferansiyel tahrik sistemine sahip bir mobil 

robotun alt seviye tekerlek hız kontrolörünün geliştirilmesi 

üzerinde çalışılmıştır. Metodoloji olarak, öncelikle sistem 

tanıma teknikleri ile sisteme ait bir transfer fonksiyonu elde 

edilmiş, sonrasında bu model üzerinden, çeşitli zaman cevabı 

isterlerini karşılayacak biçimde analitik olarak bir PI kontrolör 

tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolör, hem benzetimle hem de 

gerçek zamanlı deneylerle sınanmış ve performans çıktıları 

analiz edilmiştir. Gelecek çalışmalarda, kontrol işaretinin 

satürasyonunu da göz önünde bulunduran ve daha farklı 

performans kriterlerini sağlayacak kontrolörler üzerinde 

çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.    
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Özetçe 

Bu çalışma kapsamında güvenlik amaçlı mobil otonom robot platformu 

tasarımı ve gerçeklenmesi yapılmıştır. Bu bağlamda ROS (Robot 

Operating System) platformu Kinetic sürümü üzerinde robotun sürüşü, 

konum ve duruş kestirimi, ortamın haritasının çıkarılması ve otonom 

olarak gezinimi gibi gereksinimler dikkate alınmıştır. İlgili yazılım 

kütüphaneleri kullanılarak güvenlik robotlarında olan ihtiyaçların 

giderilmesi amacıyla bir tasarım ve uygulama gerçekleştirilmiş ve 

deneysel sonuçları elde edilmiştir. Robotun konumlama ve haritalama 

problemi için lazer mesafe ölçüm duyargası ile temelde tarama 

eşlemeye dayanan Hector EZKH (Eş Zamanlı Konumlama ve 

Haritalama) yöntemi uygulanmıştır. Robotun navigasyonu için ROS 

içerisinde bulunan navigasyon algoritmaları kullanılmıştır. Simülasyon 

çalışmalarının akabinde gerçek robot deneyleri gerçekleştirilmiştir.  Bu 

deneyler esnasında robot, farklı parametrelerle test edilmiş ve 

kullanılan parametreler eniyilenmiştir. 

Abstract 

In this study, autonomous mobile security robot platform is designed 

and implemented. Kinetic version of the ROS framework and existing 

libraries are used in this study to implement the algorithms that are 

essential for security robots. Packages provided within the ROS are 

used for robot navigation, pose estimation, simultaneous localization 

and mapping during the design and implementation. For localization 

and mapping, Hector SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 

algorithm which is based on scan matching method using laser scan data 

is used. ROS navigation stack is used for robot’s navigation. Following 

the simulation studies, real robot experiments are performed.  In these 

experiments, robot platform is tested with various parameters and these 

parameters are optimized during the tests. 

1. Giriş 

Günümüzde güvenlik sistemlerine duyulan ihtiyaç gittikçe 

artmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik ürünler genellikle sabit sistem 

mantığıyla çalışmaktadır. Bu çalışmada, güvenliği sağlayacak 

aygıtların otonom mobil bir araca entegre edilerek sistemin 

daha kullanışlı olması amaçlanmıştır. 

Otonom robotlar ise insanlar tarafından verilen bir görevi 

minimum insan yardımı ile yapan robotlardır. Otonom bir 

mobil robot, çevresi hakkında bilgi topladıktan sonra bu 

bilgileri değerlendirip insan yardımına gerek duymadan 

minimum çabayla ve maksimum hassasiyetle görevini yerine 

getirme kabiliyetine sahip olmalıdır. Böylece zaman, mesafe ve 

enerjiden tasarruf edilir. Otonom robotların çevreleri hakkında 

bilgi toplaması için sensörlerle, bulundukları çevrede 

kendilerini konumlandırmaları gerekmektedir. Konumlama 

işlemi yapıldıktan sonra verilen görevi yerine getirebilmek için 

hedeflerine doğru bir rota belirleyip, rota sırasında önlerine 

çıkan engellere göre dinamik davranışlar sergilemeleri 

gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamına otonom navigasyon adı 

verilmektedir [1].  

Şekil 1’de de görülen, kısa adıyla MARVIN (Mobile 

Autonomous Robotic Vehicle for Indoor Navigation) güvenlik 

hizmetlerinde yaşanan; devriye gezilmesi gereken yerlerin tam 

olarak gezilmemesi ve görev saatindeyken uyuma gibi insani 

faktörleri ortadan kaldırarak güvenliğin sağlanmasını amaçlar. 

1982 yılında Amerika’da bulunan Naval Postgraduate School 

tarafından üretilen ROBART I, MARVIN’lere ilk örnektir. 

Bunu takiben 2. ve 3. Nesil ROBART’lar gelmektedir. Farklı 

markalar farklı model ve çözümler üretseler de otonom mobil 

güvenlik robotlarına olan ihtiyaç tam anlamıyla 

karşılanamamaktadır [2]. 

  
 

Şekil 1. Mobil güvenlik robotu örnekleri [3] 
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Bu çalışmada ise mekanik olarak hafiflik ve montaj-

demontaj kolaylığına, yazılım olarak kolay kontrol 

edilebilirliğe önem verilmiştir. Bu bağlamda robot 

bileşenlerini kontrol edebilmek amacıyla kullanılan ROS, 

robot ve programcı arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır [4].  

Yayının 2. bölümünde mekanik tasarım, 3. bölümünde 

modelleme ve kontrol, 4. bölümünde otonom sürüş 

algoritmaları anlatılmıştır. Bu bölümleri takiben 5. bölümde 

benzetim ve son olarak 6. bölümde deneysel sonuçlar yer 

almaktadır. 

2. Robotun Tasarımı 

2.1. Mekanik Tasarım 

Güvenlik robotunun mekanik tasarımı 3 farklı fazdan geçerek 

oluşturulmuştur. Öncelikle sistemin gereksinimlerini 

karşılayacak ilkel tasarım, ardından elektronik ekipmanların 

dâhil edildiği ikinci tasarım ve son olarak Şekil 2’de görüldüğü 

gibi tasarımın son halini aldığı ürün tasarımı oluşturulmuştur. 

Her aşamada hesaplamalar genişletilerek ve tekrar edilerek 

tasarım optimize edilmiştir. 

Robot, gövde, hareket grubu, elektronik aksam olmak 

üzere üç temel öğeye ayrılmıştır. Gövde kendi içinde üst ve alt 

gövde olmak üzere ikiye bölünerek, alt gövdeye bağlı 

elemanlar motor, motor sürücü, mikrodenetleyici, mini 

bilgisayar, batarya ve anahtarlar; üst gövdeye bağlı elemanlar 

kameralar ve lazer tarayıcı olarak tasarlanmıştır. 

Aracın hareketi bataryadan aldığı gerilimi mekanik 

enerjiye çeviren motorlar ve bu motora bağlı olan tekerlekler 

yardımıyla sağlanmıştır. Aracın ağırlık merkezi sistemin 

geometrik merkezine mümkün olabildiğince yakın ayarlanmış, 

elektronik aksam buna uygun şekilde konumlandırılmıştır. 

Robotun hareketi diferansiyel sürüş metoduyla sağlanmış ve 

robota kendi ekseninde dönebilme kabiliyeti kazandırılmıştır. 

Robotun dengesinin kolay sağlanması amacıyla motora bağlı 

tekerleklere ek olarak robotun ön ve arka kısmına sarhoş 

tekerlekler konulmuştur. 

 

  
 

Şekil 2. Robotun 3D tasarımı ve imal edilmiş hali 

2.2. Motor Boyutlandırması 

Kullanılacak olan motorun gücü, mobil robotun gitmesi 

istenilen hız ve bu hıza çıkması için gerekli minimum zaman 

değeri göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Bu hesaplar 

dâhilinde de mobil robotta kullanılacak olan motor seçimi 

yapılmıştır. 

Öncelikle tekerleklerin kaymadan yere ne kadar kuvvet 

aktaracağının hesaplanması gerekir. Bu amaçla ifade edilen 

Denklem 1’de ifade edilen “Fs” bir hareket tekerleğinin yere 

uygulayabileceği kuvvet, “n” zemin ile tekerlek arasındaki 

sürtünme katsayısı, “mtotal” mobil robotun toplam kütlesi (3 kg) 

ve “g” ise yerçekimi ivmesidir. 

 

Fs=n
mtotal

4
g=0.5×

3

4
×9.81=3.68 N (1) 

 

Buradaki sürtünme katsayısı bazı kabuller altında ele 

alınmıştır. Normal şartlar altında kuru zeminlerde lastik ile 

beton arasındaki sürtünme katsayısı 0.8-1 değerleri arasında 

hıza bağlı olarak değişmektedir [5]. Ancak mobil robotta olan 

bazı belirsizlikler ve mobil robotun daha kaygan olan iç 

alanlarda da çalışacağı göz önüne alınarak bu katsayı 0.5 olarak 

alınmıştır. Diğer önemli nokta ise ağırlığın dört tekerleğe eşit 

bir şekilde dağıldığı kabul edilmiştir. Ağırlık merkezinin tam 

ortada tutulmaya çalışılması ve bütün tekerleklerin ağırlık 

merkezine yaklaşık olarak eşit mesafede olması bu kabulün 

gerçekten çok uzak olmamasını sağlamaktadır. 

Denklem 1’de hesaplanan 3.68 N değeri, tekerleklerin 

patinaj çekmeden sağlayabileceği en büyük kuvvet değeridir. 

Bu kuvvet kullanılarak aracın çıkabileceği en büyük ivme 

değeri bulunmuştur. Denklem 2 ve 3’te Fs1 sağ ve Fs2 sol 

tekerlek kuvvetleri, Denklem 4’te ise amax aracın patinaj 

çekmeden gidebileceği en büyük ivme değeridir. 

 

𝐹𝑠1 + 𝐹𝑠2 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑥 (2) 

𝐹𝑠1 = 𝐹𝑠2 = 𝐹𝑠 (3) 

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
2𝐹𝑠

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

2 × 3.68

3
= 2.453 

𝑚

𝑠2
(4) 

 

Mobil robotun ilerlemesi istenen hız 0.5 m/s olarak 

seçilmiştir. Sistemde kullanılan tekerleklerin yarıçapı ise 3 

cm’dir. Bu iki değer kullanılarak tekerleklerin açısal hızı 15.2 

rad/s olarak bulunur. Bu açısal hız değeri ile Denklem 5’te 

sistemin ulaşabileceği en büyük açısal ivme değeri kullanılarak 

tekerleklerin patinaj çekmeden ilerleyebileceği en düşük 

zaman değeri Denklem 6’da gösterildiği gibi bulunmuştur.  

 

𝛼𝑚𝑎𝑥 =
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑤
=

2.453

0.03
= 81.77 

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
(5) 

(𝑡𝑎)𝑚𝑎𝑥 =
𝑤

𝛼𝑚𝑎𝑥
=

15.2

81.77
= 0.186 𝑠 (6) 

 

Denklem 6’da elde edilen zaman değeri istenilen hıza 

çıkılması için gereken minimum zaman değeridir. Bundan 

daha düşük zaman değerleri tekerleklerin patinaj çekmesine 

yol açacaktır. Bu bağlamda, motorun, kalkış anında sağlaması 

gereken en büyük tork miktarı ise bu zaman değerine karşılık 

gelen Fs kuvveti ile Denklem 7’de gösterildiği gibi 

hesaplanmıştır. 

 

𝑀𝑠1 = 𝐹𝑠𝑟𝑤 = 3.68 × 3 = 11.04 𝑁𝑐𝑚 (7) 
 

Diğer taraftan, her bir motorun kalkış anında minimum 

verebilmesi gereken tork miktarının da hesaplanması lazımdır. 

Bu değer, robottan beklenen minimum performans yardımıyla 

hesaplanabilir. Robot için belirlenen 0.5 m/s’lik maksimum 

hıza ulaşabilme süresi en fazla 0.5 sn olarak belirlenmiştir. Bu 

durumda, robotun minimum 1 m/s2’lik bir ivmeye ihtiyacı 

vardır. Bu şartlar altında her bir motorun sağlaması gereken 

minimum tork değeri de Denklem 8’de görüldüğü gibi 

hesaplanabilir.  

 

𝑀𝑠2 =
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑟𝑤

2
=

3𝑥1𝑥3

2
= 4.5 𝑁𝑐𝑚 (8) 
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Hesaplanan bu değer doğrultusunda seçilmesi gereken 

motorun kalkış anında patinaj çekmemesi için en fazla 11.04 

Ncm, istediğimiz ivmelenme performansı için de en az 4.5 

Ncm tork sağlaması gerekmektedir. Projede kullanılan 

motorlar bu değer doğrultusunda seçilmiştir.  

2.3. Elektronik Donanım 

Şekil 3’te görüldüğü gibi robotun temel elektronik elemanları 

Odroid XU4, Arduino Mega, Monster Motor Sürücü, Hokuyo 

UTM-30LX, iki tane Webcam ve iki tane Li-Po pildir. 

Motora bağlı tekerleklerin kontrolünü sağlayıp hareketi 

istenilen şekilde gerçekleştirebilmek için hesaplayıcı birim 

olarak Arduino Mega kullanılmıştır. Güvenliğin sağlanması 

istenen alanı iki boyutlu taramak amacıyla lazer tarayıcı 

(Hokuyo UTM-30LX) kullanılmıştır.  Odroid’in görevi ise 

ROS sistemini çalıştırarak robotun otonom navigasyon ve 

hareket algılama görevlerini yerine getirmektir. 

 

 
 

Şekil 3. Elektronik donanım şeması 

 

Şekil 4’teki gibi aracın elektronik güç akışında ilk 

bataryadan elde edilen 12.3V’luk gerilim düzenleyici yardımı 

ile Odroid’e 5V ile gönderimiş, ikinci bataryadan elde edilen 

gerilim ise motorlara direkt iletilmiştir.  

 

 
 

Şekil 4. Robot elemanları güç şeması 

3. Modelleme ve Kontrol 

3.1. Sistem Modellemesi  

Mobil robotun hızının kontrol edilmesi için gerekli kinematik 

denklemler ise şu şekilde elde edilmiştir.  

 

 
 

Şekil 5. Mobil robot kinematiği 

 

Şekil 5’te görülen x1 ve x2 tekerleklerin aldığı yol, x3 

geometrik merkezin aldığı yol, 𝜃 dönülen açı, d tekerlek çapı, 

n devir sayısı ve L ise tekerlekler arası mesafedir. Denklemde 

kullanılan 48 değeri ise enkoderlerin tekerleğin bir turunda 

verdiği darbe sayısıdır. Denklem 9 ve 10’da gösterildiği gibi 

tekerleklerin birbirinden bağımsız olarak hızı bulunabilir. 

 

𝑉1 =
𝑥1

𝑡
=

𝜋𝑑
𝑛1
48

𝑡
(9) 

𝑉2 =
𝑥2

𝑡
=

𝜋𝑑
𝑛2
48

𝑡
(10) 

𝑉𝑟 =
𝑉1 + 𝑉2

2
(11) 

 
Denklem 11’de ise cismin kütle merkezinin hızı 

bulunmuştur. Ardından 𝜃 ’nın zamana göre değişimi olan 

robotun döndüğü açısal hız, Denklem 12’den yola çıkılarak 

Denklem 14’te bulunmuştur. 

 

𝜃𝑟 =
𝑥1 − 𝑥2

𝐿
(12) 

𝜃𝑟

𝑡
=

𝑥1
𝑡 −

𝑥2
𝑡

𝐿
(13) 

𝑊𝑟 =
𝑉1 − 𝑉2

𝐿
(14) 

 

Elde edilen bu denklemler ile sistem modellemesi 

tamamlanmıştır. Sonrasında ise Arduino üzerinde bir kontrolcü 

tasarlanarak mobil robotun hızı kontrol edilmiştir.  

3.2. Motor Kontrol 

Motor kontrolü ROS üzerinden gelen lineer ve açısal hız 

referanslarına göre yapılmıştır. Bu referanslar sembolik olarak 

Şekil 6’da gösterilmiştir. Robotun lineer 𝑉𝑟  ve açısal 𝑊𝑟 

hızları, sağ 𝑉𝑠𝑎ğ  ve sol 𝑉𝑠𝑜𝑙  tekerleklerin lineer hızları 

cinsinden Denklem 11 ve 14 yardımı ile Denklem 15 ve 16’da 

gösterildiği gibi yazılabilir. 
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Şekil 6. Diferansiyel sürüş kinematiği 

 

𝑉𝑟 =
(𝑊𝑠𝑎ğ𝑟 + 𝑊𝑠𝑜𝑙𝑟)

2
(15) 

𝑊𝑟 =
(𝑊𝑠𝑎ğ𝑟 − 𝑊𝑠𝑜𝑙𝑟)

𝐿
(16) 

 

Denklem 15 ve 16’da, robotun çizgisel hızı 𝑉𝑟  ve açısal 

hızı 𝑊𝑟 , tekerleklerin açısal hızları cinsinden yazılmıştır. Bu 

durumda, tekerleklerin açısal hızlarının da 𝑉𝑟  ve 𝑊𝑟 cinsinden 

elde edilmesi mümkündür. Denklem 15 ve 16 manipüle 

edilerek, sağ ve sol tekerleklerin açısal hızları, robotun lineer 

ve açısal hız değerleri Denklem 17 ve 18’de görüldüğü gibi 

ifade edilebilir.  Elde edilen sonuçlar,  

 

𝑊𝑠𝑎ğ =
2𝑉𝑟 + 𝐿𝑊𝑟

2𝑟
(17) 

𝑊𝑠𝑜𝑙 =
2𝑉𝑟 + 𝐿𝑊𝑟

2𝑟
(18) 

 

Bu durumda Arduino Mega mikrodenetleyicisi üzerinde 

Şekil 7’deki gibi iki motor için iki ayrı PD denetleyicisi 

tasarlanmıştır. Bu kontrolcülerin tasarımı için ters kinematik 

açısal hız denklemleri kullanılmıştır. Buradaki amaç ROS’tan 

gelen lineer ve açısal hız referanslarını takip etmektir. 

Böylelikle tekerleklerin istenilen referans değerlerinde 

dönmeleri sağlanmıştır. Sistemin geri beslemesi için bir turda 

48 darbe oluşturan motor enkoderları kullanılmıştır. 

Tasarlanan PD denetleyicilerin parametreleri sistemin 

halihazırda stabil olduğu düşünülerek manuel olarak 

belirlenmiştir. 

 

Şekil 7. Motor kontrol şeması 

 

4. Otonom Sürüş Algoritmaları 

Otonom sürüş özelliğine sahip mobil robotların sahip olması 

gereken en önemli özelliklerden biri robotun bulunduğu 

ortamda kendini konumlaması [6] ve buna göre navigasyon 

yapmasıdır. Bunu yapabilmesi için robotun konumlama 

algoritmasına sahip olması gerekmektedir. Mobil robot 

hareketli bir sistem olduğu için robotun çevresi sürekli olarak 

değişir. Bu yüzden konumlama işlemi de sürekli olarak devam 

etmelidir. Bu çalışmada mobil robot, verilen belirli hedef 

noktalarına otonom olarak gidip, hareket algılama 

algoritmasını çalıştırır. Robotta kullanılan otonom sürüş 

algoritmaları şu şekildedir.  

 

Hector_mapping: Bu algoritma ile robot herhangi bir 

odometri bilgisine ihtiyaç duymadan 2B lazer duyargasından 

aldığı veriler ile eş zamanlı lokalizasyon ve haritalama (EZKH) 

işlemini gerçekleştirmektedir. Böylece mobil robot ortamda 

navigasyon yaparken 2B haritayı sürekli olarak yeniler ve 

yenilenen harita üzerinde kendini konumlandırır. Şekil 8’de 

robot hareket ettikçe haritalanan alanın artması ve robotun 

oluşan haritada yönelimini belirten ok gösterilmiştir. Bu 

gösterim için RVIZ hata ayıklama ve görüntüleme programı 

kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 8. Hector_mapping algoritması ile eş zamanlı 

konumlama ve haritalama 

Move_base: Robotun mevcut konumundan hedef 

noktasına en kısa yoldan giderken dinamik engellerden de 

kaçabilmesini sağlayan ROS’un otonom navigasyon 

algoritmasının temelidir. Move_base algoritması Şekil 9’da da 

gösterildiği gibi robotun konum bilgisini, robotun içerisinde 

çalıştığı haritayı ve lazer duyargası verilerini alarak hedefe en 

kısa yoldan ve engellerden kaçarak ulaşmasını sağlayacak 

lineer ve açısal hız komutlarını üretir ve bunları robotun motor 

sürücülerine yollar. Move_base içerisinde global ve lokal 

olmak üzere iki çeşit rota planlayıcı bulunur. Global rota 

planlayıcı robotun boyutuna göre haritada hedefe ulaşmak için 

gidebileceği yol hesabını yapar. Lokal rota planlayıcı robotun 

engellerden sakınmasını ve global rotaya uymasını sağlayacak 

hız komutlarını üretir. 
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Şekil 9. Move_base algoritmasının çalışma şeması 

 

Durum Makinesi (Smach): Robotun otonom navigasyon 

algoritması bir durum makinesi (state machine) ile 

çalıştırılmıştır. Durum makinesi ROS’ta bulunan Smach adı 

verilen paket aracılığıyla yapılmıştır. Oluşturulan durum 

makinesi Şekil 10’da da görülebileceği gibi şu şekilde çalışır: 

Otonom mobil güvenlik robotu önceden kullanıcı tarafından 

belirlenen hedef noktalarını hafızasına kaydeder. Ardından bu 

noktaların veriliş sırasına göre otonom navigasyon başlar. 

Robot hedef noktasına ulaştığında kullanıcı tarafından 

belirlenen bir süre boyunca durup kameralarını aktif hale getirir 

ve hareket algılama algoritmasını çalıştırır. Tarama sırasında 

hareket algılanırsa robot alarm durumuna geçer ve sesli uyarı 

sistemi çalışır. Hareket algılanmaz ise robot bir sonraki hedef 

noktasına devam eder. Eğer robot hedef noktalarının tümüne 

gidip tarama yapmışsa aynı hedef noktalarını tekrar dönmeye 

başlar. Bu döngü robot çalıştığı sürece devam etmektedir. 

 
 

Şekil 10. Robot navigasyonuna ait akış şeması 

 

Hareket Algılama Algoritması: Robotun önünde ve 

arkasında bulunan toplam 2 adet kamera ile aynı anda hareket 

algılaması yapabilmesi için açık kaynak kodlu OpenCV 

kütüphanesi kullanılmıştır. Robot hedef noktaya ulaşıp durduğu 

anda kameralar aktif hale gelmekte ve belirli bir süre hareket 

tespiti yapmaktadır. Kameralar aktif hale geldiği anda bir 

fotoğraf çekilip siyah beyaza dönüştürülmekte, ardından 

hareket algılama algoritması çalıştığı sürece bu fotoğraftaki 

piksellerden herhangi birinde bir değişiklik olup olmadığı 

kontrol edilmektedir. Hareket tespit edilen pikseller ekran 

çıktısında beyaz olmaktadır. Yapılan çalışmalar sonunda insan 

hareketlerini algılayabilecek eşik değeri %0,5 olarak 

belirlenmiştir. Bu eşik değerin üstündeki piksel değişimi 

hareket olarak algılanmakta ve robota alarm durumuna geçmesi 

komutu yollanmaktadır. Hareketsiz ve hareketli durum 

arasındaki fark Şekil 11’de gösterilmiştir.  

 

 
(a)                                       (b) 

Şekil 11. Hareket algılama sonucu ortaya çıkan fark görüntüsü 

5. Benzetim 

Benzetim aşamasında, açık kaynaklı 3B benzetim yazılımı olan 

Gazebo [7] kullanılmıştır. Gazebo, robotun gerçeklendiği ROS 

ve Linux işletim sistemlerine uyumlu ve yaygın kullanılan bir 

benzetim aracıdır [8]. Gazebo benzetim ortamının yanında 

RVIZ adı verilen hata ayıklama ve görüntüleme programı 

kullanılmıştır.  

Benzetim çalışmaları sırasında öncelikle tasarımını 

gerçekleştirdiğimiz robot gibi diferansiyel sürüş sistemine 

sahip olan Pioneer 3DX robot modeline lazer sensörü monte 

edilmiş ve çalışmalarımızı gerçeklediğimiz ortam olan MEAM 

(Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi) koridorları 

Gazebo’da dizayn edilmiştir. Ardından Bölüm 4’te belirtilen 

otonom sürüş algoritmaları uygulanarak robotun benzetim 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Benzetim çalışmaları 

eniyilendikten sonra gerçek model robot üzerinde çalışmalar 

başlamıştır. Şekil 12’de robotun belirlenmiş hedef noktalarına 

giderken RVIZ’de alınan görüntüsü yer almaktadır.   

 

 

 
 

Şekil 12. RVIZ ortamında robotun benzetim çalışmaları 
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6. Deneysel Sonuçlar 

Robotun otonom sürüş algoritmaları benzetim çalışmaları ile 

eniyilendikten sonra imal edilen prototip ile gerçekleme 

aşamasına geçilmiştir. Bunun için Odroid XU4 mini 

bilgisayarına öncelikle Linux işletim sistemi, daha sonra da 

ROS kurulmuştur. Ardından Arduino ile tasarlanan 

kontrolcüyle ROS’un bağlantısı yapılmış ve motorların sürüşü 

gerçekleştirilmiştir. Hokuyo lazer duyargasının eklenmesiyle 

beraber de Hector_mapping ve Move_base algoritmaları 

denenmiştir. Kameralar eklenip kalibre edildikten sonra sesli ve 

görüntülü uyarı sistemleri de eklenerek robot son halini almış 

ve durum makinesi algoritmaları gerçeklenebilir hale gelmiştir. 

Robot, benzetim çalışmalarında kullanılan ortam yerine daha 

fazla engelli başka bir ortamda test edilmiştir. Yapılan testlere 

ait örnek bir görüntü, Şekil 13’te gösterilmektedir.  

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

Şekil 13. Hedef noktalarına gelip tarama yapan robot 

 

Şekil 13-a,b,c,d’de solda robotun çalıştığı gerçek alan, 

sağda RVIZ harita görüntüsü olmak üzere toplam 4 adet hedef 

nokta belirlenmiştir. Robot bu noktalara otonom olarak 

başarıyla ulaşabilmiş ve robotun hareket algılama/uyarma 

görevlerini başarıyla yerine getirmesi sağlanmıştır. 

7.  Sonuçlar 

Bu çalışmada güvenliği sağlayan mobil otonom bir robotun 

tasarımı, imalatı ve insan yardımı olmadan çalışması için 

uygulanan yöntemler gösterilmiştir. Donanım ve yazılımın 

entegre bir şekilde çalışarak robotun belirlenen görevi başarıyla 

yerine getirebildiği gözlemlenmiştir. Sistem farklı 

parametrelerle test edilerek sistemin başarımı ölçülmüştür. 

Bundan sonraki çalışma adımı olarak, sisteme uyumlu mobil 

uygulama geliştirilerek ortam güvenliği sağlanırken gerekli 

durumlarda kullanıcıya uzaktan uyarı gönderim imkânı 

sunulabilir. 
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Özetçe
Bu çalışmada 6-eksenli Stäubli RX160 endüstriyel robotun

eklem sürtünmelerinin tanılanması ve sürtünme torku kompan-
zasyonu yapılmaktadır. Sürtünme torku hesaplama algoritma-
sında, statik, Coulomb ve viskoz sürtünme bileşenleriyle bir-
likte Striebeck etkisini de göz önünde bulunduran cebirsel bir
model kullanılmaktadır. Seçilen sürtünme modelinin paramet-
releri için, parçacık sürü optimizasyonu (PSO) ve en küçük ka-
reler (LSE) yöntemleri uygulanarak iki ayrı tanılama yapılmış-
tır. Elde edilen sürtünme modelleri, robot kol ucunun görev uza-
yında yörünge takibi için uygulanan ters dinamik kontrol çevri-
minde kullanılarak sürtünme kompanzasyonu gerçekleştirilmiş-
tir.

Abstract
This paper deals with friction identification and compensa-

tion of the friction torque of the 6-axis Stäubli RX160 industrial
robot. In the friction torque calculation algorithm, an algebraic
model which takes into account Striebeck effect, Coulomb and
viscous friction components is used. Two different methods, na-
mely the particle swarm optimization (PSO) and least squares
estimation (LSE) methods are applied to identify the parame-
ters of the selected friction model. Friction compensation is ac-
hieved by using the obtained friction models in an inverse dy-
namics control loop applied for trajectory tracking in the task
space of the robot end effector.

1. Giriş
Robot manipülatörlerin kontrolünde, sistemin kararlılığı, geçici
rejim sistem performansının iyileştirilmesi ve referans yörünge-
lerin izleme hatalarını azaltmak için sistemin tüm dinamik etki-

lerinin iyi bilinmesi ve bu etkilerin kompanze edilmesi önemli-
dir. Ayrıca, dinamik etki kuvvetlerinin kompanzasyonu, yüksek
kontrol kazançlarının önüne geçerek kontrolöre etkiyen bozu-
cuları azaltıp daha yumuşak kontrol sinyalleri üretilmesini sağ-
lamaktadır. Dinamik etki kuvvetleri robotların geometrik ve fi-
ziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Robotların hareketi
esnasında eklemlerde oluşan sürtünmeler de dinamik etki kuv-
vetlerindendir.

Yapılan çalışmalarda, sürtünmelerin tanılanması, sürtünme-
lerin modellenmesi ve bu model parametrelerinin kestirimi ol-
dukça zahmetli ve farklı yaklaşımlarla yapılmaktadır. Enerji
modeli [1] ve güç modeli ile [2] sürtünmelerin tanılanması bu
yöntemlerden bazılardır. Ters dinamik model kullanılarak sür-
tünmelerin tanılanması en sık kullanılan yöntemdir [3, 4, 5].
Ters dinamik modellerden daha fazla sayıda bilgi edinmek
mümkündür [6]. Literatürde manipülatörün dinamik model pa-
rametreleri tanılanırken, manipülatör hareketi olarak, sabit hızlı
yörüngeler [7, 9], periyodik harmonik yörüngeler [3, 5, 8, 10]
veya genliği rastgele değişen harmonik yörüngeler [6, 11, 31]
kullanılmaktadır. Genliği rastgele değişen yörüngeler dinamik
modeldeki atalet matrisi parametreleri tanılanırken gerekli iv-
meleri sağladığı için kullanılmaktadır. Dinamik model paramet-
releri hareket esnasında çevrimiçi kestirim yapılabileceği gibi
(adaptif tanılama), daha önceden toplanan belirli hareket yö-
rünge verileri kullanılarak çevrimdışı kestirimler de yapılmak-
tadır [12].

Sürtünme kuvvetleri, çeşitli formlarda ortaya çıktığı için,
araştırmacılar tarafından önerilmiş farklı sürtünme modelleri
kullanılmaktadır. Genel olarak sürtünme modelleri statik (kla-
sik sürtünme modelleri) ve dinamik sürtünme modelleri olarak
ayrılmaktadır [12]. Temel statik sürtünme modelleri, basit sür-
tünme modeli olarak bilinen Coulomb+viskoz etki [13, 14] ve
basit modele statik sürtümenin eklenerek [15] oluşturulan ge-
nişletilmiş modellerle incelenmektedir. Düşük hızlarda kendini
gösteren Striebeck etkisi eklenerek daha kompleks statik sür-
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tünme modelleri oluşturulmuştur [17, 18, 19, 20]. Statik mo-
dellerde sürtünme sadece o anki hıza bağlı olarak değişmek-
tedir. Yapışmadan kaynaklı deplasmanlardan, harkete başlama
noktalarındaki değişikler ve histerisis gibi hıza bağlı olmayan
etkileri göz önünde bulundurulan farklı dinamik sürtünme mo-
delleri oluşturulmuştur [16, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Bu modeller
daha çok Dahl [13, 14] ve Lu Gre [16] modellerinden türetil-
mektedir.

Sürtünme modeli parametrelerinin kestiriminde bir çok
yöntem kullanılmaktadır. En küçük kareler yöntemi ile kesti-
rim bu yöntemlerden en çok kullananılanıdır [1, 6, 34]. Mak-
simum olasılık tahmin yöntemi[5], Kalman filtresi ile kest-
rim [27] diğer bazı klasik yöntemlerdir. Son yıllarda mo-
del parametrelerinin kestiriminde akıllı yöntemlerden sıkça
yararlanılmaktadır[28]. Genetik algoritmalar [29], parçacık fil-
teresi optimizasyonu [8, 30, 33, 34], bulanık mantık [28] bu
yöntemlerden bazılarıdır. Bingül ve arkadaşları, robot dinamik
model parametrelerini, en küçük kareler yöntemi ve parçacık
filteresi optimizasyonu yöntemleri ile kestrimini yapmış ve per-
formanslarını karşılaştırmıştır [34].

Bu çalışmada ters dinamik model kullanılarak sürtünme-
ler hesaplanacaktır. Bu işlem için sabit hızlı robot manipüla-
tör eklem yörüngeleri kullanılmakatadır. Sürtünme değerlerini
modellemek için statik, viskoz, Coulomb sürtünmelerle birlikte
Striebeck etkisini de göz önünde bulunduran kompleks statik
sürtünme modeli kullanılmaktadır. Sürtünme modeli paramet-
relerinin kestiriminde parçacık sürüsü optimizasyonu yöntemi
ve en küçük kareler metodu kullanılmakta ve karşılaştırılmak-
tadır.

Bir sonraki bölümde, robot ve kullanılan sürtünme dinamik
modelleri ele alınacaktır. Üçüncü bölümde robot eklemlerinde
sürtünme modeli parametrelerinin kestirim yöntemleri anlatıla-
caktır. Seçilen sürtünme model parametreleri iki farklı yöntem
ile tanılanacaktır. Dördüncü bölümde, elde edilen iki farklı sür-
tünme modeli, görev uzayında oluşturulan yörüngelerle hareket
kontrol performansları deneysel olarak analiz edilecektir. Son
bölümde elde edilen sonuçlar irdelenecektir.

2. Modelleme ve Parametre Kestirimi
2.1. Robot Modellemesi

n-eklemli bir rijit robotu kontrol ederken, eklemlere uygulanan
torku veren ters dinamik model aşağıdaki eşitlikle ifade edile-
bilir;

τ =M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ +G(q) + τf (1)

burada q, q̇ ve q̈ n× 1 eklem konumları, hızları ve ivmeleridir.
M n×n atalet matrisini, C(q, q̇) n×n Coriolis ve merkezkaç
kuvvetleri matrisini, G n × 1 ağırlık vektörünü ve τf n × 1

eklemlerdeki sürtünme torku vektörünü ifade etmektedir.
Literatürde statik, viskoz, Coulomb sürtünmeleri ile birlikte

Striebeck etkisini de içeren statik emprik modeller bulunmakta-
dır. Bunlardan çokça kullanılan klasik model aşağıdaki eşitlikte
verilmektedir [13];

τf (q̇) =
[
τc + (τs − τc)e−|q̇/q̇s|

δ
]
sgn(q̇) + τv q̇ (2)

burada, hızın yönüne bağlı olan, τc Coulomb sürtünme kat-
sayısı, hıza ve statik terime bağlı olarak değişen τv viskoz sür-
tünme katsayısı, hızdan bağımsız ilk sürtünmeyi ifade eden τs

statik sürtünme katsayısı, q̇s Striebeck hızı ve δ emprik sabiti
ifade etmektedir. Şekil 1’de katsayıların sürtünme torku hız gra-
fiğindeki etkileri görülmektedir.

Şekil 1: Sürtünme modeli. (Statik+viskoz+Coloumb+Striebeck
etkisi)

2.2. Sürtünme Parametrelerinin Kestirimi

Bu çalışmada, parçacık sürüsü optimizasyonu ve en küçük kare-
ler yöntemileri ile sürtünme modeli parametreleri kestirimi ya-
pılmaktadır.

2.2.1. Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO)

Sürtünme modeli parametrelerinin kestiriminde akıllı sistem
metodlarından parçacık sürü optimizasyonu algoritması kulla-
nılmaktadır. PSO, algoritmanın başlangıcında, sürtünme modeli
parametre değerlerine, rastgele parçacık (değer) ataması yapar.
Popülasyon sayısı kadar atanan parametreleri kullanarak model
ve gerçek veriler arasındaki Denklem 3’te verilen amaç fonksi-
yonu kullanarak, model ve gerçek veri arasındaki hatayı sıfırla-
yacak en iyi çözümü bulmaya çalışmaktadır.

J =
1

2

N∑
n=1

e2 (3)

Atanan her bir parçacık konumuna ve geçmiş bilgilerine daya-
narak parçacık hızlarını ayarlayarak, her bir adımda iteratif ola-
rak en iyi parçacık değerleri hesaplanır. Aşağıdaki Denklem 4
eşitliğinde yeni atanan parçacık hızlarını hesaplanması belirtil-
mektedir.

vr+1
i,j = ωvri,j+c1 rand1()(pbest,i,j − pri,j)+

c2 rand2()(gbest,i,j − pri,j)
(4)

Burada i = 1, ...,M i parçacık numarası ve M populasyon
sayısı; j = 1, ..., N j hesaplanacak parametre numarası ve N
toplam parametre sayısı; c1, c2 sabitler; rand() [0 − 1] aralı-
ğında değişen rastgele sayılar; r iterasyon numarasıdır. Ağırlık
katsayısı ω aşağıdaki Denklem 5 ile hesaplanmaktadır.

ω = ωmax −
ωmax − ωmin

rmax
r (5)

Burada ωmax ve ωmin en büyük ve en küçük ağırlık katsayısı,
rmax maksimum iterasyon sayısı, r şimdiki iterasyon numara-
sıdır. Denklem 4 ve Denklem 5 kullanılarak parçacıkların değeri
aşağıdaki Denklem 6 ile hesaplanmaktadır.

pr+1
i,j = pri,jv

r+1
i,j (6)
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Şekil 2: Stäubli RX160 endüstriyel manipülatör.

2.2.2. En Küçük Kareler Yöntemi (LSE)

Denklem 2 ile verilen sürtünme modelinde τc, τs ve τv lineer, δ
ve q̇s ise lineer olmayan parametrelerdir. δ ve q̇s parametreleri
elle seçildikten sonra geriye kalan parametreler Denklem 7 ile
verilen hata fonksiyonu en aza indirilerek hesaplanır.

x̂ = arg min‖τf −Ax‖2 (7)

Burada

A =


1− e−|q̇1/q̇s|

δ

e−|q̇1/q̇s|
δ

q̇1
...

...
...

1− e−|q̇n/q̇s|
δ

e−|q̇n/q̇s|
δ

q̇n


x =

[
τc τs τv

]T
τf =

[
τ1 τ2 · · · τn

]T
olarak alınır. Burada τf , ölçülen n adet sürtünme torkunu gös-
terir. Denklem 7’de eşitliğin sağ tarafının x’e göre kısmi türevi
0’a eşitlenirse aşağıdaki denklem elde edilir.

x̂ =
(
ATA

)−1

AT τf (8)

Burada δ ve q̇s elle seçildiği için, en iyi sonuç bulunana kadar
bu parametrelere farklı değerler verilip üstteki işlemler tekrar-
lanmalıdır.

3. Eklem Sürtünmelerinin Tanılanması
Eklem sürtünmeleri tanılama ve sürtünme model parametre kes-
tirimi uygulmasında kullanılan altı eklemli Stäubli RX160 en-
düstriyel manipülatör Şekil 2’de görülmektedir [32]. Denklem
1’de belirtilen robot ters dinamik modelinde sürtünme terimi dı-
şındaki parametreler bilinmektedir.

Robot hareketini kontrol ederken, Denklem 1’de kullanılan
τf sürtünme kompanzasyon değeri Denklem 2’de verilen model
ile hesaplanmaktadır. Bu eşitlikten de görüleceği üzere, Denk-
lem 2 sürtünme model parametrelerinin kestirilebilmesi için ek-
lem torku/eklem hızı ilişkisinin (sürtünme tanılanmasının) Şekil
1’e benzer biçimde elde edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada
sürtünme tanılama sabit eklem hızları yöntemi kullanılarak elde
edilmiştir.

Sabit eklem hızları yöntemi ile sürtünme torku/eklem hızı
ilişkisi, diğer eklemler hareketsiz durumdayken sadece bir ek-
lem hareket ettirilerek elde edilir. Sadece tek bir eklem hare-
ket ettiği için Denklem 1 ters dinamik modelde hız ve konuma
bağlı olan merkezkaç ve Coriolis kuvveti değeri C(q, q̇) = 0

olur. Eklem hızının sabit olduğu anlarda eklem ivmesi q̈ = 0

0 5 10 15 20 25
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Şekil 3: Referans yörünge ve eklem geri besleme torku.

olmaktadır. Bu durumlar göz önüne alındığında, ters dinamik
model

τ = G(q) + τf (q̇) (9)

olur [7]. Bir eklemi pozitif ve negatif yönde sabit q̇c hızıyla ha-
reket ettirmek için gereken tork sırasıyla τ (+) ve τ (−) olsun.
Eklem herhangi bir konumdayken eklem torkları aşağıdaki gibi
bulunur.

τ (+) = G(q) + τf (q̇c)

τ (−) = G(q) + τf (−q̇c)

Üstteki denklemlerden

τ (+) − τ (−) = τf (q̇c)− τf (−q̇c) (10)

elde edilir. Eğer eklem sürtünmeleri, hareket yönünden bağım-
sız kabul edilirse (τf (−q̇c) = −τf (q̇c)) eklem sürtünme tork-
ları aşağıdaki gibi bulunur.

τf (q̇c) =
τ (+) − τ (−)

2
(11)

Böylece bir eklemin bir hız değerindeki sürtünme tork değeri
hesaplanır. Aynı işlemi farklı hız değerleri için tekrarladığı-
mızda sürtünme torku/eklem hızı grafiği elde edilir.

Bu çalışmada sabit eklem hızları trapez eklem hız yörünge-
leri kullanılarak elde edilmiştir. Eklem, trapez hız yörüngesinin
sabit hız rejimi bölgesinde çalışırken Denklem 11 kullanılarak
sürtünme tork değerleri hesaplanmıştır. Sabit hız rejimi süre-
since hesaplanan sürtünme tork değerlerinin ortalaması alına-
rak, eklem geri besleme torklarındaki gürültü etkisi azaltılmış-
tır. 2’inci eklem sabit bir hız değerindeki sürtünme torkunun
hesaplanması için uygulanan referans yörünge ve elde edilen
eklem torku Şekil 3’te gösterilmiştir.

Sürtünme torku - eklem hızı grafinin elde edilebilmesi için
her bir ekleme 142 farklı trapez hız yörüngesi uygulanmıştır.
Elde edilen grafikler bir önceki bölümde açıklanan PSO ve
LSE yöntemleri kullanılarak Denklem 2’de bulunan sürtünme
modeli parametreleri kestirilmiştir. Kestirim için emprik sabit
δ = 1 kabul edilmiştir. Şekil 4’te robot 3’üncü ekleminin de-
neylerle elde edilen ve PSO yöntemi ile tanılanan sürtünme
torku/eklem hızı modelleri görülmektedir. Robot 2’inci eklemi
için deneylerle elde edilen ve LSE yöntemi ile tanılanan sür-
tünme torku/eklem hızı modelleri de Şekil 5’te gösterilmiştir.
Tablo 2’de tüm robot eklemlerinin PSO yöntemi ile kestirilen
sürtünme modeli parametreleri görülmektedir. Tablo 2’de tüm
robot eklemlerinin LSE yöntemi ile kestirilen sürtünme modeli
parametreleri görülmektedir.
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Şekil 4: 3’üncü eklem tork geri beslemesi kullanılarak hesap-
lanan sürtünme torku/eklem hızı ve PSO yöntemi ile tanılanan
sürtünme torku/eklem hızı grafiği.

Şekil 5: 2’inci eklem tork geri beslemesi kullanılarak hesapla-
nan sürtünme torku/eklem hızı ve LSE yöntemi ile tanılanan
sürtünme torku/eklem hızı grafiği.

Tablo 1: PSO yöntemi ile kestirilen sürtünme modeli paramet-
releri.

Eklem τc+ τc− τs+ τs− τv+ τv− q̇s+ q̇s−

1 35.49 33.20 39.20 42.12 176.90 169.76 0.015 0.005

2 55.81 35.33 91.22 71.89 143.14 131.69 0.009 0.011

3 23.29 34.93 39.52 49.62 44.43 57.50 0.005 0.005

4 8.37 8.39 6.11 5.42 18.69 17.05 0.01 0.01

5 8.29 7.63 3.96 3.53 32.37 32.78 0.035 0.025

6 7.44 6.83 2.17 2.67 5.25 5.56 0.4 0.4

Tablo 2: LSE yöntemi ile kestirilen sürtünme modeli paramet-
releri.

Eklem τc+ τc− τs+ τs− τv+ τv− q̇s+ q̇s−

1 34.88 33.08 38.71 39.68 180.60 170.40 0.025 0.007

2 55.81 35.38 91.04 72.26 143.60 131.40 0.009 0.011

3 23.29 39.00 39.73 50.16 44.41 57.05 0.005 0.005

4 8.43 8.35 6.25 6.30 18.70 17.34 0.01 0.01

5 8.15 7.40 4.40 4.08 32.82 33.71 0.035 0.025

6 7.19 7.12 2.46 2.44 5.50 5.55 0.5 0.5
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Şekil 6: Görev uzayında, PID kontrol şeması.

4. Deneysel Doğrulama
4.1. Robot Hareket Kontrolü

Bu çalışmada, görev uzayında robot hareket kontrolü için Şe-
kil 6’da gösterilen görev uzayında PID kontrol yöntemi kul-
lanılmaktadır. Kontrolcünün hesapladığı eklem ivmelerine ro-
bot manipülatörün dinamik modelinden hesaplanan yerçekimi
ve sürtünme tork değerlerini geribesleyerek yörünge takip ha-
talarını azaltır ve daha yumuşak kontrol sinyalleri üretilmesini
sağlar. Görev uzayında hareket kontrolü için basit PID kontrol
uygulanmaktadır. Kontrol kanunu aşağıdaki eşitlikte verilmiştir.

τ = JT
Aω +G(q) + τf (12)

Burada JA analitik robot jakobiyen matrisidir. ω(t), kontrol ka-
nunundan elde edilen ivme ifadesidir. Bu ivme Denklem 13 ola-
rak yazılabilir.

ω = Kp(X
d−X)+Kd(Ẋ

d−Ẋ)+Ki

∫ t

t0

(Xd−X)dτ) (13)

burada Xd, Ẋd, Ẍd görev uzayında sırasıyla referans konum,
hız ve ivmeyi; X , Ẋ , Ẍ geri besleme konum, hız ve ivmesini
ifade etmektedir.

4.2. Deneysel Sonuçlar

Üç boyutlu uzayda X-Y ekseni üzerinde belirlenen 40 cm çaplı
çember referans yörünge için tanılaması yapılan sürtünme mo-
deli kompanzasyonu test edilmiştir. Hareket esnasında Z ek-
seninde konum referansı değişmemektedir. Şekil 8 X-Y ekse-
ninde ve Şekil 7’de Y-Z ekseninde ki referans yörünge, sür-
tünme kompazasyonu olmayan, PSO ve LSE yöntemiyle kom-
panzasyonu yapılan durumlar için görev uzayında yörünge ta-
kip sonuçları görülmektedir.

Şekil 9’da hareket süresince görev uzayında oluşan mut-
lak konum hatasının değişimi görülmektedir. Hareket süresince
oluşan ortalama konum hataları, sürtünme kompanzasyonu ya-
pılmadığı durumda 0.62 cm, PSO ve LSE yöntemleri ile he-
saplanan sürtünme modeli kullanılarak kompanzasyon yapıldı-
ğında her ikisinde de 0.17 cm olmaktadır.

Şekil 10’da her üç durumda görev uzayında oluşan mutlak
yönelim hatalarının zamana göre değişimi görülmektedir. LSE
yöntemi ile kompanzasyon yapıldığında oldukça yüksek gen-
lik ve frekanslı takip hataları olmaktadır. PSO yönteminde ise
yönelim hataları azalmaktadır.
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Şekil 7: Görev uzayında X-Y ekseni robot hareketi.

Şekil 8: Görev uzayında Y-Z ekseni robot hareketi.

Şekil 9: Görev uzayında mutlak konum hatası.

Şekil 10: Görev uzayında mutlak yönelim hatası.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada Stäubli RX160 endüstriyel robotun eklem sür-
tünme torkları iki farklı yöntem kullanılarak tanılanmıştır. Ek-
lem sürtünme modeli parametreleri PSO ve LSE yöntemleriyle
kestirimi yapılmıştır. PSO yöntemi ile parametre kestirimi için
sürtünme torku hız grafikleri periyodik sinüsoidal eklem hız
yörüngeleri kullanılarak elde edilmiştir. LSE yöntemi ile para-
metre kestirimi için sürtünme torku hız grafikleri sabit eklem
hız yörüngeleri kullanılarak elde edilmiştir.

Elde edilen sürtünme modellerinden elde edilen tork de-
ğerleri, görev uzayında tanımlı hesaplamalı tork kontrol yön-
teminde kompanze edilmiştir. Kompanzasyon etkileri, referans
bir yörünge takip deneyi ile test edilmiştir. Sürtünme kompan-
zasyonun yörünge takip hatalarını azalttığı gözlenmiştir. Ko-
num ve yönelim takibi esnasında PSO ve LSE yöntemi ile pa-
rametre kestirimi yapılan modelleri benzer performans göster-
mişlerdir.

Eklem hızının işaret değiştirdiği anlarda dinamik mo-
del hata etkilerinin belirginleştiği gözlemlenmektedir. Hareket
kontrolünde eklemlerin refereans yörüngeyi daha iyi takip ede-
bilmesi için sürtünme modeli geliştirilmelidir. Düşük hızlardaki
görülen model hatası etkileri dinamik sürtünme modelleri ile
azaltılabilir. Lu Gre vb. dinamik sürtünme modelleri yörünge
takibinin iyileştirilmesi için kullanılabilir. Ayrıca sürtünmenin
sadece eklem hızına bağlı olmadığı, konum, sıcaklık ve yük gibi
parametrelere de bağlı olabileceği bilinmektedir [9].

Hareket kontrolünün iyileştirilmesi için bir başka seçenek
de yapay sinir ağı kullanılarak eklemlerdeki sürtünmenin kom-
pansasyonudur. Bu yöntemle sadece sürtünme değil, ihmal edi-
len diğer etkiler de (eklem esnekliği (joint flexibility), diş boş-
luğu (backlash), kütle parametrelerindeki hatalar) aynı anda
modellenip, kontrolcüye eklenebilir.
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Özetçe 

Bu çalışmada 6 serbestlik dereceli insansı robot kolu konum ve 

kuvvet kontrolüne yer verilmiştir. Robotik alanında kullanılan 

kontrol yöntemleri incelenmiş, insansı robot kolu için yapılması 

istenebilecek görevler göz önünde bulundurularak en uygun 

görülen Empedans Kontrol yöntemi seçilmiştir. Bu yöntem, 

belirlenen senaryo ile benzetim çalışmaları üzerinde analiz 
edilmiştir. 

Robot kol modeli Solidworks programında yapılan çizimi, 

SimMechanics araç çubuğu ile Matlab Simulink ortamına 

aktarılmış, benzetim çalışmaları bu arayüzden yürütülmüştür. 

Görev olarak çember çizimi tanımlanmış ve robot kolunun 

hareketli bir levha üzerine çizim yapması istenmiştir. 

Gerçekleştirilme açısından değerlendirilip, konum ve kuvvet 

kontrolü için en uygun görülen Temel Empedans Kontrol 

Yöntemi seçilmiştir. Bu yöntemde hassas olarak belirlenmesi 

gereken katılık, sönüm, konum ve hız modifikasyon matrisleri 

bulunmaktadir. Bunlar kontrolcü katsayılardır. Katsayıların 

belirlenmesinde öncelikle deneme-yanılma yöntemi 

kullanılmış ve kabul edilebilir konum hatalarıyla uç eyleyici 
konum-kuvvet kontrolü gerçekleştirilmiştir. 

Abstract 

One of the most important parameters is that the robot can be 

controlled to perform a desired task. It is essential that position 

or force control or both should be provided.  In this study, the 

position and force control of a robot arm with 6 degrees of 

freedom are given. Different methods in the literature are 

examined to select the controller and the "Impedance Control 

Method” which may be suitable for a desired task is selected 

and the simulation works are done.  Robot arm has been 

modelled using Solidworks® program and the model 

transferred to the MATLAB® Simulink interface through with 

SimMechanics toolbox. Simulation studies have been carried 
out on the Simulink model and the results have been evaluated.  

1. Giriş 

İnsan gücünün verimsiz ya da yetersiz kaldığı işlerle başetmek 

için ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli araç ve gereçler 

geliştirilmiştir. Robotlar bu ihtiyaçları giderebilecek en 
gelişmiş araçlardır.  

Robotlar günümüzde birçok alanda değişik şekil ve özelliklerde 

karşımıza çıkabilmektedirler. Bunların arasında en gelişmiş ve 

karmaşık olanları ise insansı robotlardır. Bu robotlarda temel 

amaç, insana benzetilmekle birlikte hedeflenen görev/leri en iyi 

şekilde yerine getirtmektir. Bu görevler çoğunlukla kollar 

tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle I-TECH İnsansı Robot 

projesinde öncelikle robot kolu gerçekleştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

Robotun istenen işlevi yerine getirebilmesi için gerekli olan en 

önemli parametrelerden biri iyi kontrol edilebilmesidir. Temel 

olarak konum veya kuvvet kontrolünün sağlanması 

gerekmektedir. Literatürde robotlarda konum ve kuvvet 

kontrolü alanında çeşitli yöntemler vardır. Kontrol sisteminin 

seçimi robotun kullanım alanına, yapacağı işe göre 

değişmektedir.  Manipülatörün çevre ile temasının zayıf olduğu 

sprey boyama, kaynak, paletleme gibi görevlerde konum 

kontrol yöntemleri yeterli olabilmektedir(Hogan, 1985-1987; 

Mills ve Goldenberg, 1989). Ancak manipülatörün çevre ile 

etkileşiminin daha güçlü olması gerektiği montaj, boyama, 

taşlama, çapak alma, medikal operasyonlar gibi  görevleri 

kontrol etmek daha zordur. Bu tür görevler kuvvet kontrolü de 

gerektirmektedir(Hogan, 1985; Kazerooni ve diğ. 1986; De 
Shutter ve Van Brussel, 1988).  

2. I-TECH İnsansı Robot Kolu Modeli 

I-TECH insansı robot kolu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Otomatik Kontrol Laboratuvarı bünyesinde yürütülen insansı 

robot projesi kapsamında üretilen 6 serbestlik dereceli ve 

sadece döner eklemlerden oluşan bir robot koludur.  

I-TECH robot kolu tasarlanırken insan koluna benzetme amacı 

güdülmüştür. Bu sebeple eklem dizilimleri, boyutlandırılması 

insan kolunun yapabileceği hareketleri taklit edebilecek şekilde 

yapılmıştır. İnsandaki omuz eklemi küresel eklem şeklindedir. 

Bu küresel eklem robot kolu modelimizde üç eklemle(ayrı üç 

serbestlik derecesiyle) temsil edilip 3 ardışık dönel motor 

kullanılmıştır. İnsanda dirsek ekleminde bulunan iki serbestlik 

derecesi de yine benzer şekilde iki eklemle-iki ardışık dönel 

motor kullanılarak benzetilmeye çalışılmıştır. İki serbestlik 

dereceli bilek ise tek serbestlik derecesiyle-tek dönel motor ile 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’ de robot kolu eklemlerinin 

dizilimleri gösterilmiştir. Robot kolu mekanik tasarımı ile ilgili 

detaylar ilgili tezlerde yer almaktadır (Meşeli, 2013; Güleç, 
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2013). Robot kolu eksen takımları dizilimi Şekil 1’ de yer 

almaktadır. 

 

Şekil 1: I-TECH robot kolu üzerine yerleştirilen eksen 

takımları (Türkmen, 2016). 

3. Empedans Kontrolü 

Empedans kontrolün temel amacı, uç eyleyici konumu ve 

uygulanan kuvvet arasında dinamik ilişki kurmaktır. Hogan 

(1984-1985)’ a göre manipülatör kontrol sistemi, sadece 

hareket yörüngesine göre değil, manipülatörün mekanik 

empedansına göre düzenlenmelidir. Empedans kontrolde robot 

kolu uç noktası mekanik empedansının ayarlanması yolu ile 
kuvvet ve konum kontrolü gerçekleştirilir (Kazerooni, 1989). 

Hız �̇� ve uygulanan kuvvet F arasındaki ilişki mekanik 

empedansı Zm verir. Frekans domeninde aşağıdaki gibi ifade 
edilir. 

𝑍𝑚(𝑠) =
𝐹(𝑠)

�̇�(𝑠)
    (1) 

Konum 𝑋(𝑠) ifadesi kullanarak yazacak olursak; 

𝑠𝑍𝑚(𝑠) =
𝐹(𝑠)

𝑋(𝑠)
  (2) 

Lineer durumlarda, istenen empedans ifadesi aşağıdaki gibidir. 

𝑠𝑍𝑚(𝑠) = 𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾   (3) 

Denklem(3)’ te sabit matrislerden M, D ve K sırasıyla arzu 

edilen eylemsizlik, sönümleme ve katılık matrisleridir. Bu 

anlamda empedans, lineer ikinci derece bir sistemin kütle-yay-

damper dinamiğini taklit etmektedir. Empedans kontrol ölçülen 

sinyal türlerine (hız-konum ya da kuvvet) bağlı olarak farklı 

formlarda karşımıza çıkabilir (De ́goulange  ve  Dauchez  1994; 

Roberts ve diğ. 1985; Whitney, 1977). Şekil 2, uygun bir Zm(s) 

değeri belirleyen bir temel empedans kontrol döngüsünün 

yapısını göstermektedir. 

 

Şekil 2: Temel empedans kontrol, Zeng ve Hemami 

(1997)’ den uyarlanmıştır. 

Empedans kontrol, ölçülen kuvvetlerin konum ve hız için 

yapılacak değişikliğe neden olduğu oransal ve türevsel bir 

denetleyicidir. Konum modifikasyonu, ölçülen kuvvetlerin 

katılık kontrolünde olduğu gibi aynı role sahip  KF1 matris 
çarpımıyla elde edilir. 

Hız modifikasyonu, ölçülen kuvvetlerin KF2 matrisi ile 

çarpılmasıyla yapılmaktadır. Böylece eklem uzayında hata 
düzeltme denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilir, 

𝜏𝑝𝑣 = 𝐽𝑇(𝐾𝑝∆𝑋 + 𝐾𝑣∆�̇�)    (4) 

Şekil 2' de, Kv ve KF2 bulunan kontrol döngüsü, manipülatör 

çevre ile temas halindeyken sönüm katsayısını değiştirme 

imkanı verir. Empedans kontrol normalde bir robotun ortamının 

sönümleme özelliklerine uyum sağlamasına ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılır. 

4. Benzetim Çalışmaları 

Empedans kontrolde temel amaç, çevrenin uyguladığı kuvveti 

ve uç eyleyici konum kontrolünü gerçekleştirirken 

manipülatörün istenilen empedans değeriyle hareket etmesini 

sağlamaktır. Şekil 2’ de blok diyagramı verilen temel empedans 

kontrol algoritması simülasyon modeli Şekil 3’ te verildiği gibi 

uyarlanarak, uç eyleyiciye verilen çember çizdirme görevi 

hareket eden levha üzerine uygulanarak sonuçlar analiz 

edilmiştir. 

 

Şekil 3: Temel empedans kontrol bloğu.  

Şekil 3’ teki kontrol şemasında konum modifikasyonu ölçülen 

kuvvetlerin 𝐾𝐹1  matrisi ile çarpılarak geri besleme 

yapılmasıyla sağlanır, tıpkı katılık(stiffness) kontrolünde 

olduğu gibidir. Hız modifikasyonu ise ölçülen kuvvetlerin 𝐾𝐹2 

matrisi ile çarpılıp geri beslenmesiyle oluşturulur. Eklem 

uzayında hata düzeltme denklemi aşağıdaki gibidir.  

𝜏𝑝 = 𝐽𝑇(𝐾𝑝∆𝑋 + 𝐾𝑣∆�̇�)    (5)  

Şekil 3’ teki kontrol döngüsü, manipülatör çevreyle temas 

halindeyken sönümleme sabitini değiştirme etkisine sahiptir. 

Bu tür empedansa birinci dereceden empedans denir. Birinci 

derece empedans kontrolde, manipülatörün sönümlenmesi 

(damping) ve katılığı (stiffness) dikkate alınır. Empedans 

kontrol harici kuvvetlere karşı sönümleme etkisine ihtiyaç 

duyulduğunda kullanılır. Katılık ve sönümleme değerleri 𝐾𝑝 ve 

𝐾𝑣  kontrol kazançlarını değiştirerek ayarlanır. 𝐾𝑝  ve  𝐾𝑣  6x6 

boyutlarında pozitif diyagonal matrisler olarak seçilir. 

4.1 Katılık (Stiffness) ve Sönüm (Damping) Katsayılarının 

Belirlenmesi 

Doğal frekans her hata bileşenindeki sistem cevabı hızını 

düzenler. Hızlı cevaplar için büyük olmalı ve performans 
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hedeflerine bağlı olarak seçilmelidir. Dolayısıyla doğal frekans 

seçiminde istenen yörünge dikkate alınarak seçim yapılmalıdır. 

Bu seçimde bazı ilave faktörler vardır. Seçim konusun da bazı 

üst limitler vardır (Paul, 1981). Çoğu endüstriyel robot 

eklemleri büyük olsa da, bazı esneklikler gösterebilir. Bir 

eklemin esnek veya rezonans modundaki frekansını 

yazacak olursak; 

𝜔𝑟 = √
𝐾𝑟

𝐽
     (6)  

𝐾𝑟  eklem katılık (stiffness) değeri, 𝐽 ise eklem atalet (inertia) 

terimidir. Rezonans modundan kaçınmak için doğal frekans, 

𝜔𝑛 < 𝜔𝑟/2  olacak şekilde seçilmelidir. Eklem ataleti robot 

kolu konfigürasyonuna göre değişir, bu yüzden maksimum 

değerinin hesaplanması sağlıklı olur (Lewis ve diğ.,1993).  

I-TECH robot kolu öteleme hareketi yapan rijit bir cisim olduğu 

için J yerine kütle alınacaktır.Doğal frekans belirlenirken 

öncelikle robot kolu 𝐾𝑟  katılık katsayısının belirlenmesi 

gerekir.  

𝐾𝑟 =
𝐴𝐸

𝐿
     (7)  

A uç eyleyici yüzey alanı, E young modülü ve L ise robot kolu 

uzunluğudur. 

I-Tech Robot Kolu uç eyleyicisinin bir kalem olduğu düşünülür 

ve materyalinin kauçuk olduğu kabul edildiğinde; 

𝐸𝑘𝑎𝑢ç𝑢𝑘 = 10 ∗ 106𝑁/𝑚2, 

A=28,27*10−6𝑚2, 

𝐿 = 101𝑚𝑚 olduğundan, 

𝐾𝑟 = 2799𝑁/𝑚 hesaplanır. 

𝐽 = 𝑀 = 8,514𝑘𝑔 (kol ağırlığı) olduğundan, denklem (7)’ den 

𝜔𝑟 = 18.13𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑛 olarak hesaplanır.  

𝜔𝑛 ≤
𝜔𝑟

2
                                                                                              (8) 

Rezonans durumunda kaçınılması için denklem (8)’ e göre 

𝜔𝑛  maksimum değeri 9.06𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑛 olmalıdır. 

𝜔𝑛 = √
𝑘𝑑 + 𝑘𝑐

𝑚𝑑
    (9) 

𝜉 =
𝑑𝑑 + 𝑑𝑐

2√𝑚𝑑(𝑘𝑑 + 𝑘𝑐)
  (10) 

 

Doğal frekans (𝜔𝑛) denklem (9) ve sönüm oranı (𝜉) denklem 

(10) kullanılarak, arzu edilen katılık (stiffness-𝑘𝑑 ) ve sönüm 

(damping-𝑑𝑑)  katsayıları hesaplanır. 

𝜔𝑛 =4rad/sn olarak seçilir. 𝑘𝑐  levhanın katılık katsayısıdır. Ve 

değeri 3000N/m olarak kabul edilmiştir. Temas edilen nesne 

sertlik katsayısı tahmini ile ilgili detaylı çalışmalar 

Erickson(2003) ve Tsetserukuo(2008) kaynaklarında yer 
almaktadır.  

4 = √
𝑘𝑑 + 3000

𝑚𝑑
 (11) 

𝑚𝑑 = 10𝑘𝑔  olarak belirlenmiş ve denklem (11)’ dan 𝑘𝑑 =
1000𝑁/𝑚 olarak hesaplanmıştır. 

Sönüm oranı olarak kritik nokta 𝜉 = 1,  𝑑𝑐  levhanın sönüm 

katsayısı 300Nsn/m olarak alınmıştır. 

1 =
𝑑𝑑 + 300

2√10(1000 + 3000)
 (12) 

Denklem (12)’ den  𝑑𝑑 = 100𝑁𝑠𝑛/𝑚 olarak hesaplanmıştır. 

5. Sonuçlar 

Robot kol modeline hesaplanan ve seçilen kazanç değerleriyle 

temel empedans kontrol yöntemi uygulanarak, sonuçları 

aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Sırasıyla katılık, sönüm, 

konum ve hız modifikasyon matrisleri olan 𝐾𝑝, 𝐾𝑣, 𝐾𝐹1 ve 𝐾𝐹2 

değerleri aşağıdaki gibi seçilerek benzetim çalışması 

yapılmıştır. 𝐾𝐸  matrisi levhanın katılık(stiffness) katsayısı 

olarak belirlenmiştir. 𝐾𝐹1 =
1

𝑘𝑑
  ve 𝐾𝐹2 =

1

𝑑𝑑
   şeklinde 

hesaplanmıştır. 

𝐾𝑃 = 0.01 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐼6𝑥6), 

𝐾𝑉 = 0.0001 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐼6𝑥6), 

𝐾𝐹1 = 0.001 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐼6𝑥6), 

𝐾𝐹2 = 0.01 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐼6𝑥6), 

𝐾𝐸 = 3000 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐼6𝑥6). 

Şekil 4’ te temel empedans kontrol yöntemi ile referans giriş 

olarak verilen çember çizdirme görevinin robot kolu tarafından 

hareket eden bir levha üzerine çizimi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Temel empedans kontrol yöntemi ile hareketli 

levha üzerine çember çizimi üç boyutlu gösterimi. 

Şekil 5’ te çember çiziminin iki boyutta gösterimi mevcuttur. 

Üst üste görünen referans çizim ve robot kolu uç eyleyicisinin 

çizimindeki örtüşme katsayılarımızın istenilen görevi 

gerçekleştirmek için ne kadar uygun olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 5: Çember çizimi referans girişine karşılık sistem 

cevabının iki boyutlu gösterimi. 

Şekil 6’ daki grafikte temas kuvvetinin( 𝐹𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 ) tepkisi 

gösterilmektedir. Temas kuvvetinin sabitlendiği noktaya kadar 

levha hareketinin etkisini görmekteyiz. Levha hareketi 0.5sn 

den başlayarak 2.5sn’ ye kadar devam etmektedir. Levha belli 

bir konuma (50mm ileriye) geldikten sonra durur ve temas 

kuvvetinin sabit 0.48N’ luk etkisi ile çizim işlemi 

gerçekleşmeye devam eder. Levha hareketinin başladığı 0.5sn 

civarındaki titreşimler bize uç eyleyicinin kuvvete uyum 

sağlama sürecindeki geçişi göstermektedir. Benzeri daha küçük 

bir titreşim ise levha hareketi bittiğinde (2.5sn) civarında 

görülmektedir. 

 

Şekil 6: Uç eyleyiciye etki eden 𝐹𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 kuvveti. 

Şekil 7’ de eylem uzayında ifade edilen açısal ve çizgisel hızları 

görmekteyiz. X ve Z eksenlerindeki hızlar çember çiziminin bu 

eksenlerde olduğunu, Y eksenindeki 0.5-2.5sn aralığındaki hız 

ise levha hareketi hızını göstermektedir. Açısal hızların çok 

düşük değerlerde olduğu-0 etrafında salındığı görülmektedir. 

 

Şekil 7: Uç eyleyici çizgisel ve açısal hızlar. 

Şekil 8’ de referans konumun (Xd-P) x-y-z eksenlerinde 

yapılan çizimi ile, uç eyleyicinin (Xo-P) x-y-z eksenleri 

boyunca hareket eden levha üzerine yaptığı çizim 

karşılaştırılmıştır. 

 

Şekil 8: Referans giriş ve uç eyleyici yörünge karşılaştırmalı 

gösterimi.  

Şekil 9’ da referans açı girişlerine(Xd-alfa/beta/gama,) karşılık 

gelen uç noktanın açı değerlerini(Xo-alfa/beta/gama) üst üste 

çizdirerek aynı grafikte görmekteyiz.  

 

Şekil 9: Referans yönelim girişleri ve uç eyleyici yönelim 

karşılaştırmalı. 

Levha sabit tutularak çember çizimi referans girişine karşılık 

gelen uç eyleyici konumu arasındaki hata hesabı grafiği Şekil 

10’ da verilmiştir. Bu grafik, referans alınan girişten sapma 

miktarını göstermektedir. Başlangıçtaki yükseliş robot uç 

eyleyicisinin hareketin başlatılması istenen referans noktasına 

gelinceye kadar aldığı mesafedir. Sonrasında kabul edilebilir 

hata değerleriyle hareket yörüngesi takip edilebilmektedir.  

 

Şekil 10: Ortalama konum hata değişimi gösterimi (Levha 

hareketsizken). 
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Şekil 11’ de referans giriş ölçümüne levha hareketi dahil 

edilerek x-y-z eksenlerindeki referans ve uç eyleyici konumu 

arasındaki hata değeri verilmiştir. 

 

Şekil 11: Levha hareketi referans giriş ölçüme dahil edilmiş 

ortalama konum hata grafiği. 

X-Y-Z eksenlerindeki ortalama konum hatası RMS (Root Mean 

Square) ölçütü ile hesaplanıp 0.0076 olarak bulunmuştur.  

Şekil 12 ve 13’ deki grafiklerde robot kolu eklemlerine etki 

eden torklardaki değişim gösterilmiştir. Levha hareketi olduğu 

anlarda eklem torklarındaki değişim oranı levha 

durduğundakinden çok fazla olduğu için tork grafiği 2 ye 

bölünerek verilmiştir. Şekil 12’ deki 0.5 ve 2.5sn civarlarındaki 

artışlar levha hareketi başlama ve bitişinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Şekil 12: 0-3sn aralığında eklemlere etki eden tork değerleri. 

Şekil 13’ te 3-9sn aralığında eklemlere etki eden tork değerleri 

görülmektedir.  

 

Şekil 13: 3-9sn aralığında eklemlere etki eden tork değerleri. 

Şekil 14’ ta referans girişe göre hesaplanan katılık değeri ile uç 

eyleyici konumuna göre hesaplanan katılık değerleri aynı 

grafikte çizdirilmiştir.  

 

Şekil 14: Arzu edilen ve uç eyleyici katılık(stiffness) değerleri 

değişimi. 

Şekil 15’ te uç eyleyici empedans grafiği yer almaktadır. Uç 

eyleyiciye etki eden kuvvet ve uç eyleyici hızı arasındaki 

empedans ilişkisi denklem (1)’ a göre yazılarak hesaplanmıştır.  

 

Şekil 15: Empedans değişimi grafiği. 

Şekil 15’ te 4.3sn civarındaki yükselme kuvvet/hız oranının 

sonsuza gitmesi durumunda, yani hızın sıfıra çok yakın olduğu 

zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu noktada Şekil 16’ da 

görüldüğü gibi uç eyleyici Y-eksenindeki hız değişimi sıfıra 

çok yaklaşarak yön değiştirmektedir.  

 

Şekil 16: Uç eyleyici Y-ekseni hızı. 
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Aynı etkiyi levha hareketinin başladığı ve bittiği zamanlar olan 

0.5sn ve 2.5sn civarlarında da görmemiz gerekmektedir. Bu 

saniyeler civarındaki etkiyi görmek için, grafiğin y-eksenindeki 

oranlar değiştirilerek grafik tekrar çizilmiş ve Şekil 17’deki 

grafikler elde edilmiştir. Şekil 17 a)’ da 2.5sn civarında, Şekil 

17 b)’ de 2.5sn civarında aynı yükselmeleri görmekteyiz. Bu 

artışların nedeni Şekil 16’ daki hız grafiğindeki değişimlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Benzetim çalışmaları sonuçlarından da anlaşılacağı gibi robot 

kolu konum ve kuvvet kontrolü gerçekleştirilirken seçilen 

Empedans Kontrol yöntemi elverişli bulunmuştur. Yapılan tez 

çalışmasında optimizasyon yöntemi kullanılarak sonuçlar daha 

da iyileştirilmiştir. Bir sonraki aşamada çift kol üzerinde bu 

yöntemin incelenmesi hedeflenmektedir. 
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Özetçe 

Dokunsal bildirimin insan-makine etkileşimine entegre 

edilmesiyle makinelerin kontrolünde hassasiyet ve verimlilik 

artmıştır. Bu doğrultuda insan-makine etkileşimlerinden biri 

olan robot ellerde dokunsal bildirimin hassaslaştırılması, 

kullanıcı deneyimini (tutma, kavrama hissi) arttıracak ve 

kullanıcının sistemi daha hassas kontrol etmesini 

sağlayacaktır.  Sunulan çalışmada 5 parmaklı robot elde 

dokunsal(haptik) geri bildirimin hassas bir şekilde sağlanması 

için kuvvet geri bildiriminin değerlendirilmesinde yapay zeka 

tekniklerinden biri olan bulanık mantık önerilmiştir. Bulanık 

mantık doğrusal olmayan sistemlere ve karmaşık problemlere 

rahatlıkla uygulanabilmesi sebebiyle tercih edilmiştir. Robot 

elin nesnelere uyguladığı kuvvet, kuvvet sensörleri vasıtasıyla 

ölçülmektedir. Bu sensörlerden elde edilen veriler bulanık 

mantık kontrolör için kuvvet geri beslemesi olarak 

kullanılmaktadır. Kullanıcıya haptik geri bildirimin 

sağlanması için ise titreşim motorları kullanılmıştır. 

Oluşturulan bulanık mantık kontrolör parmakta ve avuç içinde 

bulunan kuvvet sensörü verilerini değerlendirerek, titreşim 

motoruna değerlendirme sonucu hesaplanan PWM sinyalini 

göndermektedir. Bu sayede kullanıcı nesneye uyguladığı 

kuvvete göre değişen titreşim miktarıyla nesneyi ne kadar 

sıktığını herhangi bir hareket kısıtlaması olmadan 

hissedebilecektir. 

Abstract 

Integrating tactile feedback into human-machine interaction 

has increased sensitivity and efficiency in machine control. In 

this respect, sensitizing the tactile feedback in robot hands one 

of the human-machine interactions, will increase the user 

experience (holding, gripping feeling) and allow the user to 

control the system more precisely. In the presented study 

fuzzy logic one of the artificial intelligence techniques, was 

proposed in evaluating the force feedback to provides for 5-

fingered robot hand provides precise haptic feedback. Fuzzy 

logic is preferred because it can be easily applied to nonlinear 

systems and complex problems. The force applied of robot 

hand to objects is measured by force sensors. The data 

obtained from these sensors is used as force feedback for the 

fuzzy logic controller. Vibration motors are used to provide 

haptic feedback to the user. The generated fuzzy logic 

controller evaluates the force sensor data that is in the finger 

and palm. Then the vibration motor sends the calculated result 

which is PWM signal to the motor. In this way the user can 

feel how hold tight the object without motion restriction with 

the amount of vibration that varies according to the force 

applied to the object. 

1. Giriş 

Robot manipülatörlerin kontrolü sırasında kullanıcıya haptik 

geri bildirim sağlanması ile kullanıcının manipülatörleri 

kontrolü daha verimli bir şekilde sağlanmış ve kullanıcının 

kontrol sırasında yapmış olduğu hata payı azalmıştır [1]. Bu 

sebeple insanların en temel duyularından biri olan dokunma 

duyusunun, insan ve robotların etkileşimleri için 

kullanılmasına yönelik çalışmalar artmıştır. Haptik geri 

bildirim insanlara dokunsal geri bildirim sağlamayı amaçlayan 

çalışmaları kapsamaktadır [2]. Haptik geri bildirim cerrahiden, 

teleoperasyon sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılmakta 

ve kullanıldığı alanlara yönelik, hassaslaştırma ve geliştirme 

çalışmalarına devam edilmektedir. Manipülatör kontrollerinde 

kullanıcılar için yapılan bazı haptik bildirim sistemlerine 

bakılacak olursa: Turner ve arkadaşları 1998 yılında yaptıkları 

çalışma ile 2 parmaklı bir robot tutucunun kontrolü için 

cyberglove geliştirmiştir. Geliştirilen sistem tendon sürücülü 

dış iskelet yapısıdır. Dış iskeleti kullanıcının kullanabilmesi 

için ele giymesi gerekmektedir. Sistem: kuvvet geri beslemesi 

verileri ile kullanıcının parmak hareketlerini kısıtlayarak 

haptik geri bildirim sağlamaktadır [3]. 2000 yılında Shen ve 

ekibi yüksek kararlılıkta ve çözünürlükte olan elektro 

dokunsal eldiven geliştirmiştir. Uzaktan kontrol edilen robot 

elin dokunma geri bildirimi ile kullanıcıya dokunma hissi 

elektriksel sinyaller ile sağlanmaktadır [4]. 2006 yılında Song 

ve arkadaşları yaptıkları çalışmada phantom haptik cihaz 

kullanmışlardır. Bu cihazın kullanıcı tarafından kontrol 

edilebilen kalem benzeri yapısı mevcuttur. Kuvvet geri 

beslemesinden gelen sinyallere göre kalemin hareket kabiliyeti 
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kısıtlanmaktadır. Bu sistemde de kullanım alanı kısıtlı olup 

kullanıcının sistemi bir eli ile kontrol etmesi gerekmektedir 

ancak bu şekilde his bildirimi sağlanmaktadır [5]. 2007 yılında 

Al-Ali ve ekip arkadaşları her parmağı tendon ve tendona 

bağlı motor ile sürülen haptik eldiven geliştirmişlerdir. Robot 

eldeki kuvvet sensöründen gelen sinyal ile motor akım değeri 

karşılaştırılarak hata sinyali elde edilmektedir. Bu hata sinyali 

ile haptik eldivende bulunan DC motora uygun PWM (dalga 

genişlik modülasyonu) sinyali gönderilerek tendonlar 

sürülmektedir. Geliştirilen bu haptik bildirim sisteminde 

kullanıcının sistemi eline takması gerekmekte olup, yalnızca 

ele takıldığında işe yaramaktadır buda kullanım alanını 

kısıtlamaktadır [6]. 2008 yılında Fan ve arkadaşlarının yapmış 

oldukları çalışmada alt ekstremite protezleri kullanılırken 

kullanıcının yürüyüş sırasında dengesini sağlayabilmesi için 

kullanıcının protezin konumunu ve yönünü 

belirleyebilmesinde pnömatik balon aktüatörü kullanılmıştır. 

Pnömatik balon aktüatörü kuvvet geri beslemesine göre 

doğrusal olarak çalışmaktadır [7]. 2009 yılında Mishima ve 

ekip arkadaşları 5 parmak ve 15 ekleme sahip haptik arayüz 

robotu tasarlamışlardır.  Her eklemde bulunan DC servo 

motorlara iletilen PWM sinyalleri değişimi ile eklemlerde 

bulunan motorların torku değişmekte ve kullanıcıya geri 

bildirim sağlamaktadır. Kullanıcının parmak uçları haptik ara 

yüze temas etmesi gerekmektedir [8]. 2013 yılında Antfolk ve 

arkadaşları çalışmalarında protez elin parmak uçlarına kuvvet 

sensörleri yerleştirmiş ve kuvvet sensörü verileri doğrudan 

titreşim motorlarına gönderilerek kullanıcıya dokunsal geri 

bildirim sağlanmıştır [9]. 2013 yılında Fujimato ve arkadaşları 

kuvvet geri bildirimi ile kontrol edilen 5 parmağa giyilebilen 

haptik eldiven tasarlamıştır. Eldivende, tendon sürücülü bir 

mekanizma oluşturulmuş olup, kuvvete göre tendonları 

sıkıştırarak, parmaklarda hareket kısıtlılığı ile kullanıcıya his 

bildirimi sağlanmaktadır. Haptik sisteminin kontrolü PD 

sistem ile sağlanmıştır [10]. 2017 yılında Lovaszt ve çalışma 

arkadaşları haptik bildirim için dirsek dış iskelet modeli 

önermişlerdir. Dış iskelet modelinde dirsekte bulunan servo 

motorlar dirsek hareketini kısıtlamak için voltaj aşamaları ile 

dirseğe fren uygulayarak ve sistemde bulunan titreşim motoru 

kullanılarak kullanıcıya duyusal geri bildirim vermektedir 

[11]. 

 Mevcut sistemler incelendiğinde sistemlerin kontrolünde 

kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik kuvvet geri beslemesi 

ile kullanıcıya haptik geri bildiriminin hassas kontrolünde 

eksiklik tespit edilmiştir. Ayrıca geliştirilen sistemlerin bir 

kısmı da kullanıcıya hareket kısıtlaması koymaktadır. Sunulan 

çalışmada haptik geri bildirim için titreşim motoru kullanılmış 

olup bu sayede kullanıcıya hareket kısıtlaması olmaksızın 

dokunsal geri bildirim sağlanması amaçlanmıştır. Haptik geri 

bildirimin hassaslaştırılması için sistemden gelen sensör 

verileri uygun bir şekilde işlenmeli ve uygun kontrol sinyali 

üretilmelidir. Sunulan çalışmada sezgisel uygulamalarda ve 

karmaşık sistemlerde iyi sonuçlar vermesi sebebiyle bulanık 

mantık kontrolör (bulanık mantık karar destek sistemi) 

önerilmiştir [12]. Sistem çok girdili bir yapıda olup, önerilen 

kontrol sistemi ile sistem üzerinde bulunan kuvvet sensörü 

verileri bulanık mantık kontrolör ile değerlendirilmekte ve 

uygun kontrol sinyali titreşim motoruna gönderilmektedir. 

Bulanık mantık kontrolör vasıtasıyla haptik geri bildirim 

hassaslaştırılmıştır. Ayrıca her bir parmak için ayrı ayrı haptik 

geri bildirim yapabilen bir sistem geliştirilmiştir 

2. Robot El Ve Haptik Geri Bildirim Sisteminin 

Donanımsal Yapısı 

Haptik geri bildirim sistemi 5 parmaklı robot el için 

oluşturulmuştur. Çalışmada İnmoov el kullanılmıştır [13]. Bu 

robot el 17 serbestlik derecesine sahiptir ve elde bulunan 

eklemler mafsallarla birbirine bağlanmış olup, parmakları 

tendonlarla sürülmektedir. İnsan eli boyutuna ve yapısına 

benzer yapıda ve boyutta olan robot elin parmaklarının 

hareketi servo motorlar ile sağlanmaktadır. Nesnelerin 

kavranma kuvvetinin ölçülebilmesi için robot elin parmak 

uçlarına ve avuç içine kuvvet sensörü yerleştirilmiştir. İnsan 

eli ile robot el Şekil 1a’da ve robot ele kuvvet sensörlerinin 

yerleştirilmiş hali Şekil 1b’de sunulmaktadır.  

  

Şekil 1: a) Robot el ve insan eli. b) Sensörler ile robot el. 

 Her bir parmağın haptik geri bildirim sistemi için birer 

adet titreşim motoru kullanılmıştır. Her parmak için avuç 

içinde ve parmakta bulunan kuvvet sensörlerinden gelen 

verilerle bulanık mantık kontrolör titreşim motoruna uygun 

PWM sinyalini hesaplayarak göndermektedir. Bu sayede her 

bir parmak için ayrı ayrı haptik geri bildirim yapabilen bir 

sistem geliştirilmiştir. Kuvvet sensörü verilerinin okunması, 

parmakların hareketi için servo motorun konum kontrolü, 

titreşim motorlarına uygun PWM sinyalinin gönderilmesi 

mikrodenetleyici ile sağlanmaktadır. Robot elin 1 parmağının 

haptik geri bildirim sisteminin elektronik donanım yapısı Şekil 

2’de sunulmuştur. 

 

Şekil 2: Mikrodenetleyici tabanlı haptik geri bildirim 

sisteminin elektronik donanım yapısı. 
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2.1. Kuvvet Sensörü 

FSR (kuvvete duyarlı direnç) kuvvet sensörü; aktif yüzeyine 

uygulanan kuvvetin artması ile dirençte azalma gösteren 

polimer kalın film elektronik bileşendir. Sistemde kullanılan 

kuvvet sensörü üzerine 600 grama kadar ağırlık konularak 

kuvvet-direnç değişimi test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

Şekil 3’de sunulmaktadır. Şekil 3’de: kuvvet sensörü üzerine 

kuvvet uygulanmaya başladığında önce direnç değişiminin çok 

yüksek olduğu, uygulanan kuvvet artıkça direnç değişiminin 

azalarak direncinin düştüğü görülmektedir. Şekil 3’de direnç 

değişimi logaritmik olarak kuvvet değişimi lineer olarak 

verilmiştir. 

 

Şekil 3: Kuvvet sensörünün kuvvet-direnç değişimi. 

3. Haptik Geri Bildirimin Kontrolör Yapısı 

Robot elin nesneye uyguladığı kuvveti kullanıcıya haptik geri 

bildirim yapılabilmesi için titreşim motoru kullanılmıştır. 

Robot elin nesneyi kavrarken uyguladığı kuvvet, kuvvet 

sensörleri vasıtasıyla ölçülmekte ve bulanık karar destek 

sistemi bu kuvvet verilerini değerlendirerek titreşim motoruna 

gönderilecek PWM sinyaline karar vermektedir. Bulanık karar 

destek sisteminde sözel verilerin kolaylıkla modellenebilmesi 

sebebiyle Mamdani bulanık çıkarım sistemi (FIS) 

tanımlanmıştır. Girdi ve çıktılar üzerinde hesaplama basitliği 

sebebiyle bulanık küme olarak üçgen üyelik fonksiyonu 

tanımlanmıştır. Üçgen üyelik fonksiyonu Şekil 4’de 

sunulmakta ve Denklem 1’de matematiksel olarak ifade 

edilmektedir [14]. 

 

Şekil 4: Üçgen üyelik fonksiyonu. 

 

    (1) 

Yukarıda (1) denkleminde μA üyelik derecesi, a başlangıç 

sınır değeri, c bitiş sınır değeri ve b en çok üyelik derecesine 

sahip olunan noktadır. 

Her bir parmak için parmakta bulunan kuvvet sensörü ve 

avuçta bulunan kuvvet sensörü verisi bulanık karar destek 

sistemi ile değerlendirilerek haptik geri bildirimin şiddetine 

karar verilmektedir. Kuvvet sensörü verileri için az, az-orta, 

orta, çok-orta, çok olmak üzere 5 üyelik kümesi 

tanımlanmıştır. Titreşim miktarı çıktısı için ise: çok-az, az, 

orta, az-orta, orta, çok-orta, çok ve çok-fazla olmak üzere 7 

üyelik kümesi oluşturulmuştur. Ve 25 dilsel kural 

tanımlaması yapılmıştır. Belirlenen kurallar doğrultusunda 

oluşturulan kural tablosu Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1: Haptik geri bildirimin kural tablosu 

Parmakta bulunan kuvvet sensörü  

A
v

u
ç 

iç
in

d
e 

b
u

lu
n

a
n

 k
u

v
v

et
 

se
n

sö
rü

 
 Az 

Az-

Orta 
Orta 

Çok- 

Orta 
Çok 

Az 
Cok-

Az 

Cok-

Az 
Az 

Az-

Orta 
Orta 

Az-

Orta 

Cok-

Az 
Az 

Az-

Orta 
Orta 

Çok- 

Orta 

Orta Az 
Az-

Orta 
Orta 

Çok- 

Orta 
Çok 

Çok- 

Orta 

Az-

Orta 
Orta 

Çok- 

Orta 
Çok 

Çok-

Fazla 

Çok Orta 
Çok- 

Orta 
Çok 

Çok-

Fazla 

Çok-

Fazla 

 Kuvvet sensörü üzerine 0-600 g aralığında ağırlık 

konularak dijital değerler elde edilmiş ve bulanık mantık 

üyelik kümeleri oluşturulurken elde edilen dijital değerler 

kullanılmıştır. Üyelik kümelerinin; dijital değerler ile 

tanımlanan parametreleri ve bu değerlere karşılık gelen ağırlık 

değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. Parmaktaki FSR sensörü ile 

avuç içindeki FSR sensörünün üyelik kümelerinin 

parametreleri aynı şekilde tanımlanmış olup tek bir tabloda, 

Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Bulanık mantık girdi üyelik kümelerinin 

parametreleri 

Parmaktaki ve 

Avuç İçindeki 

FSR’nin Girdi 

Üyelik Küme 

İsimleri 

Okunan Dijital 

Değerlere 

Karşılık Gelen 

Kuvvet (g) 

Okunan Dijital 

Değere Göre 

Üyelik Kümesi 

Parametreleri 

[0-1023] 

Az [0 0 150] [0 0 360] 

Az-Orta [0 150 300] [0 360 680] 

Orta [150 300 450] [360 680 795] 

Çok-Orta [300 450 600] [680 795 850] 

Çok [450 600 600] [795 850 850] 

351

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



 Titreşim motoruna PWM sinyali 0-27 arasında 

gönderildiğinde yetersiz güç sebebiyle çalışmamaktadır. 

Ancak titreşim motoruna gönderilen PWM sinyali 27’yi 

geçtiğinde titreşim motoru çalışmaya başlamaktadır. Bu 

sebeple çıktı üyelik kümelerinde ilk üyelik fonksiyonu dik 

yamuk şeklinde belirlenmiştir [15]. Bu üyelik fonksiyonunda 

en çok üyelik derecesine sahip olunan noktalar 0 ve 27 olarak 

tanımlanmıştır. Çıktı üyelik kümelerinin parametreleri Tablo 

3’de verilmiştir. 

Tablo 3: Bulanık mantık çıktı üyelik kümelerinin 

isimleri ve parametreleri 

Çıktı Üyelik Küme 

İsimleri 

Çıktı Üyelik Kümesi 

Parametreleri 

[0-255] 

Cok-Az [0 0 27 65] 

Az [27 65 103] 

Az-Orta [65 103 141] 

Orta [103 141 179] 

Cok-Orta [141 179 217] 

Cok [179 217 255] 

Cok-Fazla [217 255 255] 

  Sisteme 2 girdi (FSR sensör verileri) ve 1 çıktı (titreşim 

motoru için PWM sinyali) tanımlanmıştır.  Şekil 5’de 

parmaktaki FSR sensörü için oluşturulan girdi üyelik 

kümeleri, Şekil 6’da avuç içindeki FSR sensörünün girdi 

üyelik kümeleri, Şekil 7’de titreşim motoruna gönderilecek 

PWM sinyalinin çıktı üyelik kümeleri sunulmuştur. Şekil 8’de 

ise girdiler ile çıktının ilişkisini gösteren bulanık mantık yüzey 

grafiği verilmiştir. Üyelik kümelerinde C-A: çok-az, A: az, A-

O: az-orta, O: orta, C-O: çok-orta, C: çok, C-F: çok-fazla 

anlamına gelmektedir. Sensör verilerinin bulunduğu üyelik 

kümelerinin sınırları belirlenirken sensörden okunan dijital 

değere karşılık gelen kuvvet miktarı dikkate alınmıştır. 

Arduino 10 bitlik analog/dijital dönüştürücüye sahip olduğu 

için sensörlerden 0-1023 aralığında değer elde 

edilebilmektedir. Sensörler 0-600 g aralığında test edilerek 0-

850 arasında sayısal değerler elde edilmiştir. Elde edilen bu 

değerler ile girdi üyelik kümeleri tanımlanmıştır. Girdi üyelik 

kümeleri oluşturulurken kuvvete göre, üçgen üyelik 

kümelerinin parametreleri 150 gramlık aralıklarla 

belirlenmiştir. Girdi üyelik kümelerinin parametrelerinin 

tanımlanmasında kuvvet değerlerine karşılık gelen dijital 

değerler kullanılmıştır. Girdi üyelik kümesi parametreleri ve 

bu parametrelere karşılık gelen kuvvet değerleri Tablo 2’de 

sunulmuştur.   

  Kuvvet sensörüne kuvvet uygulandığında direnç değişimi 

başlangıçta çok yüksek olup, kuvvet miktarı arttıkça direnç 

değişim miktarı azalarak direnç düşmektedir. Kuvvet 

sensörünün direnç değişiminin lineer olmaması sebebiyle 

mikro denetleyici tarafından kuvvet sensörlerinden elde edilen 

dijital değerlerde lineer bir değişim göstermemektedir. Girdi 

üyelik kümelerinin parametreleri tanımlanırken kuvvet 

değerine karşılık gelen dijital değerin kullanılması sebebiyle 

üyelik kümelerinin parametreleri farklı aralıklara sahiptir. 

Bulanık karar destek sisteminde doğrudan sensör verisinin 

kullanımıyla ek bir hesaplama işlemine gerek kalmamıştır. 

 

Şekil 5: Parmaktaki FSR sensörü girdi üyelik kümeleri. 

 

Şekil 6: Avuç içindeki FSR sensörü girdi üyelik kümeleri. 

 

Şekil 7: Titreşim motoru için oluşturulan çıktı üyelik kümeleri. 

 

Şekil 8: Bulanık mantık yüzey grafiği. 
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Her bir parmak için parmakta ve avuç içerisinde bulunan 

kuvvet sensörü verileri bulanık mantık kontrolöre girmektedir. 

Bulanık mantık kontrolör kuvvet sensörü verilerini 

değerlendirilmekte ve titreşim motorunun titreşim miktarına 

karar vermektedir. Robot elin 1 parmağının haptik geri 

bildirim kontrol sistemi Şekil 9’da sunulmuştur. 

 

Şekil 9: Robot elin 1 parmağının haptik geri bildiriminin kontrolü için oluşturulan sistem. 

 

4. Deneyler ve Tartışma 

Kuvvet sensörlerine rastgele kuvvet uygulanmış ve çalışma 

frekansı 200 Hz olan titreşim motoruna gönderilecek PWM 

sinyalleri bulanık mantık kontrolör tarafından hesaplanmıştır. 

Uygulanan kuvvet değerleri, kuvvet değerlerine karşılık gelen 

mikrodenetleyici tarafından elde edilen dijital değerler ve 

PWM sinyalleri Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4: Kuvvet sensörü verileri ve verilere göre bulanık 

mantık kontrolör tarafından hesaplanan PWM sinyalleri 

Parmakta 

bulunan 

FSR 

Dijital 

değer 
800 

 

Kuvvet 

değeri (g) 
460 

Avuç 

içinde 

bulunan 

FSR 

Dijital 

değer 
848 

Kuvvet 

değeri (g) 
580 

Parmakta 

bulunan 

FSR 

Dijital 

değer 
755 

 

Kuvvet 

değeri (g) 
380 

Avuç 

içinde 

bulunan 

FSR 

Dijital 

değer 
780 

Kuvvet 

değeri (g) 
420 

Parmakta 

bulunan 

FSR 

Dijital 

değer 
280 

 

Kuvvet 

değeri (g) 
140 

Avuç 

içinde 

bulunan 

FSR 

Dijital 

değer 
770 

Kuvvet 

değeri (g) 
400 

 Sistem çok girdili ve lineer olmayan bir yapıya sahiptir. 

Bu sebeple gelen verilerin değerlendirilmesinde bulanık 

mantık kontrolör geliştirilmiş ve uygulanmıştır.  Kuvvet 

sensörü verilerine göre bulanık mantık kontrolör PWM sinyali 

üretmektedir. PWM sinyali ile 1 periyotta sisteme belirli 

aralıklarla 5 volt ve 0 volt gönderilerek ortalama gerilim 

miktarı ayarlanmaktadır. 1 periyotta 5v gönderilme aralığı 

duty cycle (görev döngüsü) olarak adlandırılmaktadır. Görev 

döngüsünün değişmesiyle ortalama gerilim miktarı 

değişmektedir. Bu sayede titreşim motorunun titreşim şiddeti 

kontrol edilmektedir. Tablo 4‘de görüldüğü üzere kuvvet 

miktarı arttıkça görev döngüsünün doluluk yüzdeliği artmakta, 

kuvvet azaldıkça görev döngüsünün doluluk yüzdeliği 

azalmaktadır. Bu doğrultuda kuvvet miktarı arttıkça titreşim 

motorunun titreşim şiddeti artmaktadır. 

 

Şekil 10: Kuvvet sensörlerinden gelen veri 

 

Şekil 11: Kuvvet sensörlerinden gelen veriye göre titreşim 

motoruna gönderilen ortalama gerilim miktarı 

 Robot ele az-orta kuvvet ve orta kuvvetle bir nesne 

kavraması için komut gönderilmiştir. Ve nesnenin kavranması 

sırasında bulanık mantık kontrolör tarafından titreşim 

motoruna gönderilecek ortalama gerilim miktarı 
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hesaplanmıştır. Nesne kavranırken, nesneye uygulanan kuvvet 

Şekil 10’da verilmiştir. Kuvvete göre bulanık mantık kontrolör 

tarafından hesaplanarak, titreşim motoruna gönderilen 

ortalama gerilim miktarı ise Şekil 11’de sunulmuştur. Nesneye 

temas olmaması durumunda titreşim motoru titreşim 

üretmemektedir. Nesneye temas anından sonra ise: nesneye az-

orta kuvvet uygulandığında Şekil 11’de 2. bölgedeki ortalama 

gerilim titreşim motoruna gönderilmiş; nesneye orta kuvvet 

uygulandığında ise Şekil 11’de 3. bölgede görülen ortalama 

gerilim titreşim motoruna gönderilmiştir. Şekil 10 ve Şekil 

11’de görüldüğü gibi nesneye uygulanan kuvvet arttıkça 

titreşim motoruna gönderilen gerilim miktarı artmaktadır. Bu 

doğrultuda titreşim motorunun ürettiği titreşim şiddetide 

artmaktadır. Kullanıcı, robot elin nesnelere uyguladığı kuvveti 

değişen titreşim şiddeti ile hissedebilecektir. 

5. Sonuçlar 

Kullanıcının robot eli daha hassas kontrol edebilmesi için: 

robot elin nesneleri sıkma kuvvetinin kullanıcıya geri bildirimi 

yapılmalıdır. Sunulan çalışmada 5 parmaklı tendonlarla 

sürülen bir robot elin, kullanıcıya kuvvet geri bildiriminin 

sağlanması için haptik geri bildirim kontrol sistemi 

tasarlanmıştır. Haptik geribildirimin sağlanmasında titreşim 

motorları kullanılmıştır. Titreşim motoru kullanımıyla 

kullanıcı hareketlerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın 

dokunsal geri bildirimin sağlanması amaçlanmıştır. Robot elin 

nesnelere uyguladığı kuvvet ise, ele yerleştirilen kuvvet 

sensörleriyle ölçülmektedir.  

 Daha önce yapılan çalışmalarda: oluşturulan sistemlerin 

kontrolünde kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik kuvvet 

geri beslemesinin değerlendirilmesi ile kullanıcıya haptik geri 

bildiriminin hassas kontrolünde eksiklik tespit edilmiştir. 

Haptik geri bildirimin hassas bir şekilde sağlanmasın için; 

lineer olmayan kuvvet sensörü verilerinin uygun bir şekilde 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen uygun 

kontrol sinyalinin titreşim motorlarına iletilmesi 

gerekmektedir. Sunulan çalışmada sensör verilerinin 

değerlendirilmesi için, doğrusal olmayan ve çok girdili 

sistemlerde iyi sonuçlar vermesi sebebiyle bulanık mantık 

kullanılarak kontrol sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan 

kontrol sistemi tek bir sensör verisini değil, hem parmakta 

hemde avuç içinde bulunan kuvvet sensörü verilerini 

değerlendirmektedir. Bu değerlendirme ile titreşim motoruna 

gönderilecek uygun PWM sinyali hesaplanmaktadır. Kullanıcı 

nesneye uyguladığı kuvvete göre değişen titreşim miktarıyla, 

robot elin kavrama kuvvetini hissedebilecektir. Oluşturulan 

kontrol sistemi lineer olmayan sensör verilerini değerlendirmiş 

ve değerlendirme sonucunda elde edilen uygun kontrol sinyali 

titreşim motorlarına gönderilerek haptik geri bildirim sistemi 

hassaslaştırılmıştır. Sistemin hassaslaştırılmasıyla kullanıcı 

deneyiminin (tutma, kavrama hissi) arttırılması sağlanacaktır. 

Ayrıca oluşturulan bulanık mantık kontrol yapısında üçgen 

üyelik kümesi kullanılmasıyla girdi ve çıktılar üzerinde 

hesaplama basitliğine sahip ve yeniden yapılandırılabilir 

değerlerle farklı alanlarda da kullanılabilecek bir kontrol 

sistemi oluşturulmuştur. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, gaz akışından enerji üreten, kendi üstünde görüntü 
işleyen ve biyo metal fiberlerle (BMF) kollarını hareket ettiren doğal 
gaz boru hattı muayene robotunun tasarımı sunulmuştur. Patlayıcı 
gaz ile dolu bir borunun içinde muayene yapabilmek adına, borudan 
gaz kaçağına neden olmamak için kablosuz olması, yangına veya 
patlamaya neden olmamak için kıvılcım sızdırmaz (ex-proof) olması, 
ve oldukça değişken boru çaplarına, dirsek ve T bağlantılardaki 
keskin dönüşlere adapte olabilmesi istenmektedir. Bahsedilen 
gereksinimleri sağlamak için itki sistemi, enerji kaynağı, veri işleme 
ve haberleşmeye yönelik yenilikçi çözümler sunulmuştur. Bütün bu 
özelliklere sahip olan robota ait tasarım detaylı olarak açıklanmıştır. 
Anahtar Kelimler—Boru-içi muayene; BMF; kıvılcım sızdırmaz; 
kablosuz; ultrasonla haberleşme 
 

Abstract 
In this work, the design of a natural gas pipeline inspection robot that 
generates energy from gas flow, performs onboard image processing 
and handles propulsion through bio-metal fiber (BMF) driven arms is 
presented. For an in-pipe inspection of an explosive gas filled pipe to 
be performed properly in real operational conditions, the robot should 
be free of external cable to prevent gas leakage from the pipe, ex-
proof to prevent any spark that can lead to a fire or explosion, and 
adaptive to highly varying pipe diameters and tight curvatures on L 
and T joints. Novel solutions that address the mentioned requirements 
are proposed for systems of propulsion, energy source, data 
acquisition and communication. Design of robot that combines all 
these solutions is explained in detail.  
Keywords—In-pipe inspection; BMF; ex-proof; untethered; 
ultrasound communication medium  

I. GİRİŞ 
Doğal gaz, hem elektrik güç üretimi hem de evsel ısıtma için en çok 
kullanılan enerji kaynağıdır. Kuyulardan güç üretim tesislerine ve 
şehirlere yüzeyden büyük çaplı boru hatları ile taşınmakta, şehir 
içlerinde ise sokakların altından 1m kalınlıktaki kum yığının altına 
gömülü şekilde küçük çaplardaki yeraltı boruları ile taşınmaktadır. 
Sokakların üstündeki günlük trafik, korozyon ve tespit edilemeyen 
deformasyonlar, şehir içi yeraltı gaz dağıtım hattı ağında çok büyük 
etkilere sebep olabilir. Oluşan gaz sızıntısı şehirlerde felaketlere [1], 
finansal kayıp ve kirliliğe neden olabilir. Zamanımızda, şehiriçi gaz 
hattındaki kaçaklar, oldukça maliyetli ve zaman alıcı bir çözüm olan 
yer radarı (GPR) veya yüzeye sızan gazı koklamak suretiyle gaz 
detektörleri ile yapılmaktadır. Fakat bu yöntemlerin, kaçak tespiti 

sırasında düşük konumsal kesinlik, yalnızca geçmiş problemleri 
yakalama ve problem kaynağını belirleyememe gibi dikkate değer 
dezavantajları bulunmaktadır. 

Bu probleme daha yüksek tespit hassasiyeti ile önleyici çözümler 
bulmak adına, gaz hattında robot temelli muayene yöntemleri 
sunulmuştur. İtki metoduna göre, mevcut çözümler oldukça geniş bir 
kapsamda tekerlekli yılan tipi [2-8], elastik solucan tipi [9-21], 
tekerlekli vida tipi [22-31] ve tırtıl tipi [32-35] olarak kategorize 
edilebilir. Bütün bu robot tiplerinin ortak özelliği çekiş kuvvetini 
arttırmak adına boru içine baskı yapmalarıdır. 

Bu çalışmalarda, önerilen enerji kaynakları pil [2, 6-8], kablo ile 
harici güç [2-5, 19-21, 23-35], pnömatik [9-17], hidrolik [22] ve 
kablosuz enerji kaynağı ve PV [18]’dir. Veri işleme ve yorumlama 
problemi olarak kamera ve sensör kombinasyonu [2-3, 6], sesle 
çalışan MEMS sensörler [2], 3D TOF (time of flight) kamera ve 
manyetik enkoder [4], kabloyla aktarım [5, 23-25], teleoperasyon için 
gerçek zamanlı video geri beslemesi [6], MII kullanan anahtarlama 
istasyonu [7], kamera modülü [8, 11-15, 19, 21, 28], basınç ve konum 
sensörleri [9], fotoelektrik enkoderler [10], RGB kamera [17-18, 26-
27, 29-30, 32, 35] ve kablosuz kamera [31] yöntemleri ele alınmıştır. 
Haberleşme metodları olarak, RF [2, 7-8, 18], WiFi [4,32], I2C [19], 
CAN-bus [23] ve seri haberleşme [31, 34-35] önerilmiştir. 

Bu çalışmada, şehir içi doğal gaz boru hatlarında kullanılmak üzere 
kıvılcım sızdırmaz ve kablosuz boru-içi muayene robotu 
tasarlanmıştır. Bu robot adım motorlarından ve BMF’den oluşan 
eyleyicileri kullanmakta, yerin 1m seviye altındaki çelik borularda 
istenmeyen şartlar altında büyük görüntü veri iletimi gereksiniminden 
kaçarak kendi üstünde görüntü işleme yapmakta, yüksek hızdaki gaz 
akışı ile küçük bir rüzgar türbini çalıştırarak pillerini şarj etmekte ve 
ultrasonik ses dalgaları kullanarak yer istasyonu ile haberleşmektedir. 
Bu yolla, motorun çalışması ve pilin ısınması kaynaklı kıvılcımlar 
patlayıcı gaz ortamında oluşmamakta; dışarıdan iletişim ve enerji 
kabloları olmadığı için kablo deliğindeki olası kaçaklar 
engellenmektedir. DC motorlardan veya kısa devre yapmış pillerden 
veya boru içinde ısınmış pil nedeniyle kıvılcım kaynaklı felaketler 
oluşması her ne kadar düşük ihtimal olsa da, çok tehlikeli olduğu için 
risk alınamaz olarak değerlendirilmiştir, çünkü gaz içindeki oksijen 
yüzdesinin limit değerin üzerine yükselmesi gibi oldukça nadir 
durumlarda felakete yola açabilirler. Emniyetli bir şekilde boru içi 
muayene yapmada daha uygulanabilir bir çözüm sunmak adına bu 
çalışmadaki robot tasarımı kıvılcım sızıdırmaz eyleyicilere, tehlikesiz 
tipteki pillere, robot üstü görüntü işleme ve yorumlamaya, ve 
minimal veri transferi ile ultrasonik ses temelli boru hasar bilgisi ve 
basit komut iletimine odaklanmıştır. 

Makalenin organizasyonu şu şekildedir: Bölüm II robotun enerji 
kaynağını da içerecek şekilde komple tasarımını sunmaktadır. Bölüm 
III itki sistem tasarımı üzerinedir. Veri işleme, yorumlama ve iletimi 
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Bölüm IV’de açıklanmıştır. Son olarak, Bölüm V’de ise sonuçlar 
bulunmaktadır. 

II. BORU-İÇİ MUAYENE ROBOTU AYRINTILI 
TASARIMI 

Tasarlanan muayene robotu, 63-125 mm, SDR11 standardında 
polietilen ve çelik borularda çalışmak üzere optimize edilmiş 
olup, ortalama operasyonel iç çap aralıkları 51.5 mm ve 102 
mm arasında değişmekte ve kaynak noktalarındaki 4 mm 
kalınlığındaki engellerde dikkate alındığında 43.5 mm’lere 
kadar daralmaktadır. Oldukça değişken çaplara uymasının 
yanı sıra, gaz akışına olabilecek negatif etkiyi minimize etmek 
adına robot mümkün olan en küçük kesit alanına ve uzunluğa 
sahip olmalı ve herhangi bir notaya sıkışmadan keskin dönüşlü 
dirsek ve T bağlantılarda manevra yapabilmelidir. 

 
Robot çeşitli orijinal özelliklere sahiptir. İki ana bloğa sahip 
mafsallı gövde tasarımındadır (Şekil. 1-a). Bu gövde blokları, 
ardışık iki döner eklemle bağlanarak bükülme ve burulma 
hareketi imkanı oluşmakta, ön bloğun dirsek ve T 
bağlantılarının bütün yönlerinde manevra yapabilmesini 
sağlamaktadır. Ön gövde bloğu, ileriye bakan bir kamera, 
çember şeklinde lazer ışığı jeneratörü ve Intel Edison Mini 
Breakout Board’a ek olarak görüntü işleme, hareketi 
gerçekleştirme ve karar verme işlemleri için Sparkfun 
Electronics IMU Board’u taşımaktadır (Şekil 1-b). Ayrıca, 
robotun arkasında bulunan rüzgar türbininin ürettiği 3-faz AC 
akımı doğrultan bir devreye, BMF, lazer ışığı jeneratörü ve 
step motorları tetiklemek için transistörlere ve haberleşme için 
ultrasonik alıcı/vericiyi içerir. 
 
Robot arka gövde bloğu içinde 90 km/h civarındaki rüzgarın 
yönüne veya yatık konuma çevrilebilen AC motoru jeneratör 
olarak kullanan bir rüzgar türbini ve üretilen enerjiyi 
depolama için Li-Po pillere göre daha ağır fakat çok daha 
emniyetli düşük iç deşarj oranına sahip 4’lü seri bağlı 2700 
mAh GP Recyko Ni-MH pil paketi bulunmaktadır. Oldukça 
değişken boru çaplarına robotun adapte olabilmesi için 
robotun ucundaki yüksek sürtünme katsayılı tekerlere sahip 
kollardan faydalanılmaktadır. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 Şekil 1. Robotun komple tasarımı (a) ve saydam görüntüsü (b)  

Bu kollar ön ve arka gövde bloklarında kayarak ileriye doğru 
ilerleme imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda, robotun 
seyahat mesafesi, bu ön taraftaki hareketlerin adedine göre 
izlenmektedir. Bu mesafe bilgisi işletmede çalışan insan 
operatöre, çatlak veya ezik mevcut olduğunda robot tarafından 
raporlandığında iletilmektedir. Burulma motorunun alt tarafına 
menteşeli ek bir kol bulunmakta olup, uzunluğu diğer kollara 
özdeştir. Robotun ön bloğu boru birleşme yerindeki bir kavise 
kendini yönlendirdiğinde bu kol, arka gövde bloğu için ek bir 
destek görevini üstlenmektedir. Bir dirsekte, robot ilk olarak 
ek destek kolunu uzatır, ön gövde bloğu üzerine doğru 
kollarını geri çeker, eğer gerekliyse yan yönlerdeki kavis 
durumuna göre ön gövde bloğunu döndürür ve arka gövde 
bloğu üzerine bağlı kollarla kayarak ön gövde bloğunda kavis 
boyunca ilerler (Şekil 2). 

 

 
   Şekil 2. L dirseğinde dönen bir robot  

Bir T bağlantıda, robot nasıl ilerlemesi gerektiği ile ilgili 
işletmeciden bir komut talep eder. Eğer dirseğin orta koluna 
ilerlemesi istenirse, ilk olarak dirsek için yapılanla aynı işlemi 
yapar, arka gövde bloğundaki kolları geri çeker, kollarını ön 
gövde bloğuna duvara geçirir ve ön gövde bloğu üzerinde bu 
kolları kaydırarak tüm vücudu çeker (Şekil 3). T bağlantıya 
gelince düz  ilerlemesi istenirse, destek kolunu uzatır, ön 
gövdeye takılan kolları kullanarak tüm vücudu öne doğru 
kaydırır, ön kolları geri çeker, arkadaki kavrama kollarını 
kullanarak tüm vücudu öne doğru kaydırır (Şekil 4). Ön 
gövdedeki kolları, T bağlantının diğer tarafını yakabildiğinde, 
onları bir kez daha duvarlara tutturur ve tüm vücudu öne 
doğru kaydırır. Böylece, herhangi bir zamanda çekişi 
kaybetmeden T bağlantının kesişme noktasından geçer. 

III. TAHRİK SİSTEMİ TASARIMI 
Robotun tahrik sistemi, çeşitli faktörleri dikkate alarak 
tasarlanmıştır: 
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• Robot yukarı ve aşağıya doğru rüzgar şartlarında yataydan 
dikeye değişen eğimlerde, düz boru, dirsek ve T 
bağlantılarda hareket ettirilebilmelidir. 

 

 

 

 
  Şekil 3. T bağlantının orta koluna giden robot 

 

 
  Şekil 4. T bağlantıda düz hareket eden robot  

• Komütasyonun, boru hattındaki olası bir doğal gaz-hava 
karışımını tutuşturabilecek kıvılcımları yükseltmemesi için, 
tahrik sistemi DC motorları içermemelidir. Çok nadir bir 
durum olmasına rağmen, hala tamamen imkansız değildir. 
Gaz motorların mil yataklarından sızabileceğinden, bir o-

ring bile motor içindeki komütasyon sistemini ortamdaki 
patlayıcı gazından mükemmel bir şekilde izole edemez. 

• Tahrik sisteminin enerji tüketimi, bir tam şarjla servis 
süresini uzatmak için minimum düzeyde olmalıdır. Robot, 
pillerini boruların içindeki gaz akışı ile şarj ettiği sırada 
muayene işlemini gerçekleştirmez. 

• Boru hattının her yerinde mümkün olan tüm şartlarda çekiş 
kuvveti üretebilmek için, robotun ya çoklu serbestlik 
derecesindeki gövdesini eklemleri üzerindeki tekerleriyle 
boru iç duvarına dayayabilecek yılan tipi bir yapıya; ya da 
solucan tip veya kollu tip yapı ile uzayan çıkıntılarını veya 
kollarını yine boru iç duvarına baskılayabilecek yapıya sahip 
olması gerekir. Bu işlem robot ve boru arasında büyük çekiş 
gücü oluşturmak için yapılmaktadır. Yılan tipi yapı, bağlantı 
sayısından bir eksik miktarda eğme motorları ve gövdedeki 
bir yerdeki burulma için en az bir motor daha gerektirir. Bu 
eğme motorları, tekerleri boruya doğru itmek için daima 
enerjili olmalıdır; böylece sürekli olarak önemli miktarda 
güç tüketirler. Solucan tipli veya kollu robotlar sıralanan şu 
problemlerin birinden veya daha fazlasından dolayı 
dezavantaj içindedirler: mekanik karışıklık, boru duvarları 
ile etkileşim içindeyken gaz akışının engellenmesi ve yedek 
enerji kaynağı ile çok küçük bir gövdenin içindeki pnömatik 
sistemlerin gerekliliği. 

Bu çalışmada robotun tahrik sistemi, her iki tasarımın 
dezavantajlarını önlemek adına bu iki grubun melezi şeklinde 
tasarlanmıştır. Daha önce anlatıldığı gibi, robotun ön 
gövdesini kavisli bir bölgeye yönlendirmek için pan-tilt 
(kaydırma/yatırma) eklem yapısında iki ana gövde bloğuna 
sahip mafsallı bir gövde tasarımına sahiptir. Her gövde 
bloğunun etrafında, üzerinde 39 mm uzunluğunda iki kolun 
üst ve alt tarafına menteşelenen doğrusal hareketli bir çerçeve 
bulunmaktadır (Şekil 1). Bu kollar, uçlarında yüksek çekişli 
tekerleri taşır; en dar borular için tam paralel konuma çekilir, 
yüksek çaplı borulara adapte olmak için de 60°’ye kadar dışa 
doğru açılır. Robotun hareketi acemi bir patencinin kaymasına 
benzemekte olup, bu hareketin adımları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir (Şekil 5): 

TABLO1: ROBOTUN HAREKET ADIMLARI 

Ön teker Arka teker Ön çerçeve Arka çerçeve 
Kenetlenmiş Kenetlenmiş Arka pozisyonda Ön pozisyonda 

Kenetlenmemiş Kenetlenmiş Öne hareket Ön pozisyonda 

Kenetlenmiş Kenetlenmemiş Arkaya hareket Ön pozisyonda 

Kenetlenmemiş Kenetlenmiş Arka pozisyonda Geri hareket 

Kenetlenmiş Kenetlenmemiş Arka pozisyonda Öne hareket 

 
Robotun merkezindeki pan-tilt hareketleri, herhangi bir 

kıvılcımı önlemek için doğrudan sürücülü ve dişli adım 
motoru (step motor) ile gerçekleştirilir. Burulma hareketi 
büyük tork gerektirmezken, eğilme hareketi robotun 
merkezinde yükselen eğilme momentini taşır. Bu nedenle, 
gövdeyi sürekli olarak sabit tutmak için büyük akım 
gerekliliğini önlemek adına, yatırma ekseninde dişli adım 
motoru tercih edilmiştir. Çerçevelerin hareket ettirilmesi, 
kolların geri çekilmesi, tekerlerin serbest bırakılması ve rüzgar 
türbininin gaz akışı yönüne göre hizalanmadığı konuma 
getirilmesi BMF’ler tarafından gerçekleştirilir. BMF, elektrik 
akımı uygulandığında ilk uzunluğunun % 6’sı kadar kısalan, 
şekil hafızalı bir Ti-Ni alaşımı teldir. Bu projede, 0.34 A akım 
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çekişiyle 150 gf çekme kuvveti uygulayan 0.15 mm çaplı 
BMF’den yararlanılmış olup, 300 milyon çevrimden daha 
uzun bir çalışma ömrüne sahiptir ve patlayıcı gaz ortamında 
kullanılması tamamen emniyetlidir. BMF’in kısalma oranı çok 
sınırlı olduğundan, çerçeveleri ve kolları doğrudan 
çekememektedir. Çerçevelerin 47 mm uzunluğundaki ön 
hareketi için, 204 mm başlangıç uzunluğuna sahip BMF, 10.77 
mm’lik bir strok ile kısalma yapar ve bu strok 3.27:1 
oranındaki bir metal dişli kutusu ve 1.33:1’lik bir kasnak çapı 
oranı ile büyütülür (Şekil 6-a). 

 

 

 

 

 
Şekil 5. Robotun hareketinin ilk dört adımı 

Benzer şekilde, kolların 60°’ye kadar geri çekilmesi için, mil 
ekseninden 9 mm moment kol uzunluğunun 7.8 mm’ye 
çekilmesine karşılık gelen, 112 mm başlangıç uzunluğu olan 
BMF, 1.16:1 kasnak çap oranı ile büyütülen 6.72 mm’lik bir 
strok ile kısalır (Şekil 6-b). Bu strok büyütme işlemlerinden 
dolayı, BMF’lerin çekme kuvvetleri de büyütme faktörleri 
tarafından azaltılmaktadır. Robotun 250-300 gram ağırlığında 
olması beklenmektedir. Robotun dikey olarak tırmandığı en 
kötü senaryoda; tek bir çerçeve robotu bir seferde öne doğru 
çektiğinden, bir çerçevede gerekli olan çekme kuvveti 150 gf 
olur. Böylece, gerekli çekme kuvvetini uygulamak için en 
azından tavan (3.27*1.33) = 5 BMF’in paralel olarak çalışması 
gerekir. Neyse ki, silikon ve boru malzemeleri arasındaki 
sürtünme katsayısı µ≥1 olduğundan, kolun ucundaki tekerin 
boruya uyguladığı normal kuvvetin de 150 gf ile sınırlı olduğu 
anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, en azından tavan 
((39/9)*1.16)=5 BMF’in gerekli çekme kuvvetini uygulamak 
için paralel çalışması gerekir. 

 
                                (a)                                                (b) 
   Şekil 6. Hareketli çerçeve BMF mekanizması (a) ve kol geri çekme (b) 

Çalışma verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için, boru 
hattının içinde robotun bir tam şarjla servis süresini 
genişletmek gerekir. Robotun beklenmedik bir enerji 
kesintisinde, otomatik olarak şarja başlaması ve kontrolsüz 
sürüklenmesinin önlenmesinde can kurtarıcı bir niteliktir. Bu 
iki önemli performansı sağlamak için, tahrik sisteminde çeşitli 
önlemler alınmıştır: 
• Kollar ve hareketli çerçevelerdeki kolların ucundaki tekerler, 

torsiyonel yaylarla dışarıya doğru itilir, burada BMF, 
kolların, büyük çaplı borudan küçük çaplı boruya geçişlerde, 
dirsek ve T bağlantılarda ve büzülme konilerinde geri 
çekilmesi için kullanılır. Böylelikle, BMF’ler nadiren aktive 
edilerek büyük bir miktarda enerji tasarrufu elde edilir. 

• Kolların ucundaki silikon tekerler, tekerlerin içine sıkışmış 
halde bulunan, “z” şekilli yaylı çelik saclarla kilitlenir. BMF, 
sadece tekerlerin kilidini açmak için kullanılır. Bu şekilde, 
BMF’ler çoğu zaman aktif değildir (Şekil 7). 

• Hareketli çerçeveler; bu hareket sırasında telafi edilecek tek 
kuvvetin hareketli çerçeve ile gövde bloğu arasındaki 
sürtünme olmasından dolayı, yaylarla ön konuma geri 
çekilir. BMF sadece tüm gövdenin ivmesi, aerodinamik 
sürtünme, hareketli çerçeve ile gövde bloğu arasındaki 
sürtünme ve yayların geri tepme kuvveti dengelendiğinde 
çerçeveyi geriye doğru çekmek için aktive edilir. Yay 
sertliği en aza indiridiği için, BMF üzerindeki kuvvet daha 
verimli bir şekilde kullanılır. 

• Çok hafif bir parça olan ek destek kolu, düşük çekme 
kuvvetine sahip bir yay ile geri çekilir. Bu kol sadece 
robotun ön kollarını geri çektiği bir BMF tarafından çok 
nadir durumlarda uzatılır. 

• Rüzgar türbini, bir yay ile gaz akışı yönüne hizalandığı 
pozisyona eğilir (Şekil 8-a). Pil paketi beklenmedik bir 
şekilde çalışma ömrüne veya yaşlanmaya bağlı olarak 
biterse, bu yay onu rüzgar yönüne göre ayarlayacak; böylece 
robot otomatik olarak şarj edilecektir. Bu çok önemli bir 
özellik olduğundan, türbini pasif eğim açısına geri çeken 
BMF’e sürekli olarak bir miktar enerji feda edilecektir (Şekil 
8-b). 

 
  Şekil 7. Tekerlerin kenetlenme mekanizması (kesit görüntü) 
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 (a)                                                (b) 

            Şekil 8. Rüzgar türbini aktif (a) ve pasif (b)  

IV. VERİ İŞLEME, YORUMLAMA VE İLETİMİ 
Bu çalışmadaki robot, sadece arıza yeri bilgisi sağlamak için 
doğal gaz boru hattının içinde bulunan delikleri ve kırık 
alanları denetlemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, bu verileri 
sensörler aracılığıyla toplayıp yer kontrol istasyonuna iletmek 
çok büyük önem arz etmektedir. Bu robot, 640x480 piksel 
çözünürlüğe ve RS232 protokolü üzerinden bir haberleşmeye 
sahip ileriye doğru bakan RGB kamera taşımaktadır. Bu 
protokoldeki veri iletişim hızı sınırları nedeniyle, görüntülerin 
aktarımı uzun zaman almaktadır. Bu nedenle kamera görüntü 
aktarımının 1.6 saniye sürdüğü 160x120 çözünürlüğe 
ayarlanmıştır. Bu çözünürlük seçeneğiyle kamera, CCD’sinin 
sol üst çeyreğinde görüntü aktarır. Bu yüzden, ön kamera 
görüntüsünü elde etmek için kamera sağ alt köşesine doğru 
eğilir (Şekil 9). 

 
  Şekil 9. Kamera ve halka lazer ışığı jeneratörü 

Tasarım sürecinde örnek bir boru içerisinde gerçekleştirilen 
aydınlatma testleri, lazer ışını jeneratörü dışındaki ışık 
kaynakları kullanılarak görüntü üzerinde kenar algılamayı son 
derece güvenilirlikten uzak sonuçlara yönlendiren rastgele 
yansımalara neden olmuştur. Işıklı alanlar üzerinde hassas 
kontrol sağlamak için, bir halka lazer ışını jeneratörü, robot 
için tasarlanmış ve test edilmiştir. Uzantı şeklindeki bu yapıda, 
fırçasız DC motor tarafından döndürülen eğimli bir ayna, ön 
gövdenin önündeki bir çıkntı üzerinde aynanın dönme 
eksenine yerleştirilen ve konik lazer ışığı üretmek için döner 
aynaya işaret eden bir lazer diyotu bulunmaktadır. Boru arızalı 
değilse, bu lazer ışığı dairesel veya eliptik bir yansıma 
oluşturur (Şekil 10-a). Borunun bir kusuru varsa, yansımada 
bir kesinti veya sapma görülür (Şekil 10-b). Yakalanan 
görüntü Intel Edison Mini Breakout Kit tarafından 
yorumkanır, anlık eğim de Sparkfun Elecronics IMU kartı 
tarafından ölçülür. Intel Edison kartında, görüntü üzerinde 
kenar algılama algoritması çalışır. Borudaki hataları tespit 
etmek için Değişmez Momentler kullanılması 
planlanmaktadır. 

 
(a) 

 

(b) 

      Şekil 10. Topyekün tasarım 

Robotun haberleşme sisteminde, akan doğal gaza iletişim 
sinyali yayınlayan bir ultrasonik güç çevirici kullanılması 
planlanmaktadır. Boru hattı zeminden 1m kalınlığında kum 
içine gömüldüğünden, boru duvarındaki RF sinyalleri ve 
titreşimleri etkili sinyal iletim ortamı değildirler. Yer 
istasyonu, borunun zeminden dışarı çıktığı boru yüzeyine 
iliştirilmiş bir ultrasonik dönüştürücüye sahip olacaktır. Robot, 
boru arızalarını ve mevut konumunu yorumladığı için, tüm 
görüntüyü iletmeyi gerektirmemektedir; bu nedenle veri 
boyutu, dolayısıyla veri iletişim hızı, haberleşme 
güvenilirliğini arttırmak için önemeli ölçüde azaltılabilir. 
Robot, yalnızca bir arıza olduğunda; boruda dirsek ve T 
bağlantı olduğunda, kendini şarj etmesi gerektiğinde ve 
robotta bir sistemde arıza olduğunda yer istasyonu ile iletişim 
kuracak şekilde tasarlanmıştır. İletişim kuracağı zaman, “m” 
birimde 16 bitlik bir tam sayı ve 4 birlik bir tam sayıdan 
oluşan bir mesaj kodu ile mesafe verilerini iletir. Yer 
istasyonu da “devam et”, “T bağlantı boyunca düz git”, T 
bağlantının orta ayağına dön”, “bekle ve kendini şarj et”, “sola 
dön”, “sağa dön” gibi komutları 4 bitlik bir tam sayı olarak 
iletir. 

V. SONUÇ 
Bu çalışmada, yer istasyonundan bağımsız görüntü 

yorumlama, kendi üstünde enerji elde etme, kıvılcım 
sızdırmaz itki sistemi için yenilikçi çözümlere sahip doğalgaz 
boru robotu tasarımı ve robotun ses dalgasına dayalı dijital 
haberleşme konsepti açıklanmıştır. BMF ve adım motorlar 
güvenli ve uygulanabilir eyleyici tipleri olarak seçilmiştir. 
Bununla birlikte bir yan etki olarak BMF, özellikle de çok 
sınırlı başlangıç uzunluklarına sahipken, hareket strokunun 
büyütülmesi için ek mekanizmalar gerektirmektedir. İki 
parçadan oluşan mafsallı bir gövde üzerinde, tırtıl hareketini 
taklit etmek için kendini duvara sabitleyebilen bir itme sistemi 
kurulmuştur. Ek olarak konik yayılan bir lazer ışını jeneratörü, 
görüntü işlemedeki karmaşıklığı azaltmak adına borularda 
kontrollü aydınlatma için tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu 
orijinal özellikler, boru hattı muayene robotları kavramının 
yararlarına ve faydalarına katkıda bulunmuştur. 

Devam eden bir çalışma olarak, önerilen robotun prototipi 
tamamlanacak ve boru içi hareket, seyahat ve arıza tespiti 
testleri gerçekleştirilecektir. 
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Özetçe
Bu çalışmada 6-eksenli Stäubli RX160 robot manipülatörü

ile hibrit konum/kuvvet kontrolü uygulanmıştır. Deneysel ça-
lışmalarda uygulanan senaryoda, robotun kol ucunun çevreyle
temas kurana kadar çalışma uzayında serbest hareket kontrolü
sağlanmıştır. Çevredeki katı bir cisimle temas gerçekleştikten
sonra, robotun kol ucunun katı cismin yüzeyinde önceden be-
lirlenmiş bir yörüngeyi, yüzeye istenen bir referans kuvvet uy-
gulayarak takip etmesi sağlanmıştır. Deneyler temas edilen katı
cismin çevreye sabit ve robotun çalışma uzayında hareketli ol-
duğu insan-robot ve robot-robot işbirlikçi durumlarında gerçek-
leştirilmiştir.

Abstract
In this paper, hybrid position/force control of a 6-axis in-

dustrial manipulator is presented. In experimental studies, the
robot’s free motion is controlled until physical interaction takes
place between the manipulator’s end effector and a rigid body in
the robot’s workspace. Once in interaction with the rigid body,
the robot’s end-effector is required to track a reference motion
trajectory while maintaining a reference force between itself
and the rigid body. The experiments include the cases where the
rigid body is fixed to the environment, and is mobile by virtue
of another robot manipulator (robot-robot collaboration) and a
human operator (human-robot collaboration).

1. Giriş
Robot manipülatörler birçok alanda iş yaparlar ve bu işlerin
büyük çoğunluğunda robotun uç işlevcisinin çevreyle mekanik
etkileşimi söz konusu olur. Talaşlı imalat, parlatma/cilalama,
çapak alma ve montaj gibi birçok uygulamada, robot uç iş-
levcisinin tanımlanan bir hareket yörüngesini izlerken çevreye

uyguladığı kuvvetlerin de kontrol edilebilmesi gerekmektedir.
Empedans kontrolü, hibrit konum/kuvvet kontrolü ve birleşik
konum/kuvvet kontrolü gibi farklı uyum kontrolü yaklaşımları
mevcuttur [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Bu çalışmada hareket ve kuvveti birlikte kontrol etmek için
hibrit konum/kuvvet kontrolü uygulanmıştır. Bu kontrol yön-
temindeki temel prensip, kontrol edilecek toplam altı serbest-
lik derecesinin üç boyutlu uzaydaki altı serbestlik derecesi ile
kuvvet/moment algılayıcısının temel eksen çerçevesine göre
olan altı serbestlik derecesi arasından seçilmesidir. Bu yöntemin
avantajlarından biri, ayrı ayrı var olan hareket ve kuvvet kont-
rolü yöntemlerinin paralel bir kapalı çevrim içinde çalıştırılması
ile sisteme kolay entegre edilebilmesidir. Dezavantajlarından
biri ise kontrol parametrelerinin seçiliminin eksenlerle sınırlı ol-
masıdır. Bu kontrolün önceden uygulandığı Akbaş’ın [7] çalış-
ması temel alınarak yönelim takip hatası ve kuvvet/moment al-
gılayıcısı okuma hataları düzeltilmiş ve insan-robot, robot-robot
işbirlikçi görev uygulamaları yapılmıştır.

İkinci bölümde, 6-eksenli Stäubli RX160 robotların mate-
matiksel modelleri ile kol ucuna yerleştirilen kuvvet/moment
algılayıcısının modeli tanıtılmaktadır. Üçüncü bölümde, deney-
sel çalışmalarda uygulanmak üzere seçilen kontrol şemaları an-
latılmaktadır. Dördüncü bölümde ise deneysel sonuçlar sunul-
makta ve yorumlanmaktadır.

2. Modelleme
2.1. Robot Matematiksel modelleri

Stäubli RX160 6-eksenli bir endüstriyel manipülatördür [9]. Bu
robotun kinematik modeli Denavit-Hartenberg yöntemiyle tü-
retilmiştir. Seri olarak bağlı eklemlerin eksen takımlarının bir
önceki eklemlerin eksen takımlarına olan öteleme ve dönme ko-
numları dönüşüm matrisleri biçiminde ifade edilir. Temelden uç
işlevciye olan dönüşüm 4× 4 boyutundaki T 0

6 dönüşüm matri-
siyle gösterilir ve birden üçe kadar olan satır ve sütunu yöne-
limi, son sütununun ilk üç satırı konumunu belirtir [1].
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Şekil 1: φ, θ ve ψ Euler açılarının XYZ setinde gösterimi.

Uç işlevcinin yöneliminin gösterilmesi için Euler açıları,
angle-axis ve birim kuaterniyon gibi farklı gösterimler vardır.
Bu çalışmada bu gösterimler arasından Euler açıları gösterimi
seçilmiştir. Bu gösterimde uç işlevcinin temel eksen takımına
göre olan yönelimi üç eksende Şekil 1’de gösterildiği gibi φ,
θ ve ψ olarak tanımlanan açılarda ardışık üç temel dönme ola-
rak temsil edilir. Bu gösterimin seçilmesinin nedeni üç boyutlu
uzayda dönmeyi minimal olarak üç bağımsız parametre ile be-
lirtilmesidir. Bu sayede görev uzayı konum ve hızları olası en
az parametre olan altı elemanlı vektörler olarak hesaplamalarda
kullanılmıştır. Bu çalışmadaki deneylerde kullanılan çalışma
uzayı göz önünde bulundurulduğunda Euler açılarının tekillik-
ten uzakta konumlanması için φ, θ ve ψ açılarının XYZ açı seti
olarak kullanılması uygun görülmüştür. Euler açıları kullanıla-
rak oluşturulan uç işlevcinin temel eksene göre olan A0

6 3 × 3

yönelim matrisi aşağıdaki gibidir:

A0
6 = rot(x, φ)rot(y, θ)rot(z, ψ) (1)

Robotun eklem hızlarının görev uzayı hızlarıyla olan iliş-
kisi J 6 × 6 jakobiyen matrisiyle gösterilir. Yönelimin Euler
açılarıyla gösterilmesi geometrik jakobiyen yerine analitik jako-
biyen kullanılmasını gerekli kılar. JA 6 × 6 analitik jakobiyen
matrisinin geometrik jakobiyen matrisinden türetilmesi aşağı-
daki denklemde gösterilmiştir:

JA =

[
I 0

0 ER

]−1

J (2)

Burada gösterilenER 3×3 matrisi Euler açılarının hızlarını
açısal hıza dönüştüren matristir [6].

Robotun kontrolünü iyileştirmek için PID kontrolcüye yer-
çekimi, yay ve sürtünme modellerinden hesaplan tahmini tork
değerleri de eklenmiştir. Yerçekimi vektörü G(q) 6 × 1 aşa-
ğıdaki eşitlikte gösterilen Euler-Lagrange ters dinamik model
hesaplamalarından elde edilmiştir.

τ + τe =M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ +G(q) + τs(q) + τf (q̇) (3)

Bu denklemde gösterilen q ve q̇ eklem konumları ve hızları,
τ 6 × 1 eklemlere uygulanan tork vektörü, τe 6 × 1 uç işlev-
ciye etkiyen dış kuvvetlerin eklemlere uyguladığı tork vektörü,

ALGILAYICI YAY KÜRE

X
Y

Z

Şekil 2: ATI Delta kuvvet/moment algılayıcısı ve uç işlevci.

M(q) 6× 6 atalet matrisi, C(q, q̇) 6× 6 Coriolis ve merkezkaç
matrisi, G(q) 6× 1 yerçekimi vektörü, τs(q) ve τf (q̇) ise 6× 1

yay ile sürtünme torku vektörleridir.
Robota etkiyen atalet kuvvetleri ile merkezkaç ve Coriolis

kuvvetleri gibi dinamik etkiler deneylerde uygulanan hız ve
ivmelerin oldukça düşük değerlerde olmasından dolayı ihmal
edilmiştir. Robotun ikinci eklemine etkiyen yükün bir kısmını
üstlenen yayın modellenmesinde önceki çalışmalardan elde edi-
len parametreleri deneysel olarak hesaplanmış doğrusal olma-
yan yay modeli kullanılmıştır. Bu deneyde de kullanılan sür-
tünme ve yay modelleri Szczesiak’ın çalışmasında [8] tanılan-
mıştır.

2.2. Uç İşlevci ve Kuvvet/Moment Algılayıcısı

Robotun çevreyle olan etkileşimi, kuvvet uyumlu (compliant)
ve bir serbestlik dereceli bir yay mekanizması aracılığıyla ger-
çekleşmektedir (Şekil 2). Yay mekanizması özellikle ilk te-
mas anında ve katı cismin hareketiyle oluşan temas kuvvetinin
değişimini yumuşatmak amacıyla konulmuştur. Uç işlevcinin
ucunda noktasal temas sağlamak için bir küre bulunmaktadır.
Bu küre yuvası içersinde üç eksende serbest dönüş yapabilmesi
sayesinde temastan kaynaklı sürtünme kuvvetlerini azaltır. Uç
işlevciye etkiyecek olan dış kuvvet ve momentleri ölçebilmek
için manipülatöre 6-eksenli ATI Delta kuvvet/moment algılayı-
cısı (SI-660-60) monte edilmiştir [10]. Bu algılayıcı veriyi ana-
log olarak Modbus seri iletişim protokolü yoluyla CS8C robot
kontrolcüsüne aktarmakta ve veriler kontrol çevrimine girme-
den önce analogdan dijitale dönüştürülmektedir. Algılayıcıdan
geri beslenen bu verilerin uygulanmadan önce yeniden kalibre
edilmesi gerekmektedir. Deneylerde kullanılan uç işlevci doğ-
rudan kol ucunda yer alan algılayıcıya monte edildiğinden, bu
ilave ağırlık uç işlevcinin yönelimine göre algılayıcıya sabit ek-
senlere değişen büyüklükte etki etmektedir. Algılayıcının dış
etken olmadan sıfır kuvvet ve moment değerlerini verebilmesi
için uç ilşevcinin algılayıcıya yaptığı etkinin kompanse edil-
mesi gerekmektedir.

Bunun için uç işlevcinin farklı yönelimlerinde algılayıcıya
uyguladığı kuvvet ve moment değerlerinden yapılan hesaplarla
uç işlevcinin kütlesi ve kütle merkezinin konumu hesaplanır.
Kuvveti kompanse edilebilmek için temel eksene göre hesapla-
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nan Gb
ee 3× 1 ağırlık vektörü algılayıcıya sabit eksen takımına

dönüşütmek için robotun bulunduğu konuma bağlı olan uçtan
temele dönüşüm matrisiyle çarpılır. Algılayıcıya sabit eksen ta-
kımına dönüştürülmüş bu kuvvet vektörü Denklem 4’te göste-
rildiği üzere algılayıcıdan ölçülen ham fs

uc 3 × 1 kuvvet vek-
töründen sürekli olarak çıkartılarak kompanse edilmiş fs

c 3× 1

net kuvvet vektörü elde edilmiş olur.

fs
c = fs

uc −A6
0G

b
ee (4)

Kompanse edilmiş kuvvet değerleri temel algılayıcıya sa-
bit referans eksen takımına göre olduğundan, deneylerde kulla-
nılacak temel eksen çerçevesine dönüştürmek için robotun te-
melden uca dönüşüm matrisiyle çarpılır. Bu işlemler sonucunda
elde edilen 3 × 1 boyutundaki kompanse edilmiş temel eksen-
deki kuvvet vektörü fb

c deneysel olarak kullanıma hazır olmuş
olur. Bu 3×1’lik vektör 6×1’lik f kuvvet/moment geribesleme
vektörünün ilk üç elemanını oluşturmaktadır.

fb
c = A0

6f
s
c (5)

Robot modelinin gerçeğe daha yakın olması için hesaplanın
kütle değeri Denklem 3’te görülenG(q) vektörüne eklenerek uç
işlevcinin ağırlığı da modele dahil olur.

3. Kontrol Sistemi Tasarımı
Bu çalışmada kullanılan hibrit konum/kuvvet kontrolörü, Kha-
lil’in önerdiği hibrit konum/kuvvet çevriminin blok diyagramı
temel alınıp Şekil 3’te görüldüğü gibi uyarlanarak uygulanmış-
tır. Kesik çizgiyle belirtilen bağlantılar doğrudan çarpımda de-
ğil fonksiyon girişi olarak kullanıldığını ifade eder. Bu kontro-
lör hareket ve kuvvetin paralel çalışan birbirini tamamlayıcı iki
ayrı kontrol çevriminden oluşur [1].

Hibrit konum/kuvvet kontol şemasının hareket çevriminde
aşağıdaki PID kontrol kanunu uygulanmaktadır:

τ1 = JT
A [Kp(X

d −X)+Kd(Ẋd − Ẋ)+KI

∫
(Xd −X)dt]

(6)
Xd, Ẋd, X , Ẋ 6 × 1 konum/hız referans ve geribesleme

vektörleri, Kp, Kd, KI 6 × 6 diyagonal kazanç matrisleri, τ1
6 × 1 konum kontrol tork vektörüdür. Eklem hız geribesleme
değerleri yüksek frekansta gürültü içermektedir. Bu gürültüler
Şekil 3’ten görüldüğü üzere giriş kontrol torkuna yüksek fre-
kanslı bozucu olarak etkilemektedir. Bu bozucu etkiyi azaltmak
için eklem hız geribesleme değerlerine Kalman filtresi uygulan-
mıştır.

Hibrit konum/kuvvet kontol şemasının kuvvet çevriminde
ise aşağıdaki PID kontrol kanunu ve buna ek olarak referans
kuvvet ileri beslemesi uygulanmıştır:

τ2 = JT [fd+Kf (f
d−f)+KfdẊ+KfI

∫
(fd−f)dt] (7)

fd ve f 6× 1 kuvvet referans ve geribesleme vektörleridir.
Kf , Kfd, KfI 6 × 6 diyagonal kazanç matrisleri, τ2 6 × 1

kuvvet kontrol tork vektörüdür. fd referans kuvvet Denklem
7’de görüldüğü gibi ileri beslenmektedir. Kuvvet/moment algı-
layıcısıyla ölçülen gürültülü verilere düşük seviyelerde Kalman

Kp

Ki

∫
e

Kd

JT
A S

Robot

G(q) + τs(q) + τf (q̇)

Ẋ = JA(q)q̇

J(q)

X = f(q)

Kf

Kfi

∫
ef

JT I − S

Kfd

e

ė

τ1

τ

ef τ2

�

�

�

�

�

�

� �

Xd

Ẋd

fd

q
q̇

f

+ −

+ −

+ +

+

+

+

+

+

+ −
++

+ −

Şekil 3: Hibrit Konum/Kuvvet Kontrol blok diyagramı.

filtresi uygulanmakta ancak gürültü tam olarak ortadan kaldı-
rılmamaktadır. Bu nedenle kontrolcüde doğrudan kuvvet hata-
sının türevini kullanmak yerine Khalil’in önerdiği görev uzayı
hızı kullanılmıştır [1].

Hibrit konum/kuvvet çevriminde iki paralel kontrolcünün
kontrol ettiği eksenleri seçmek için 6 × 6 boyutunda diyago-
nal S uyum seçilimi matrisi kullanılmaktadır. Bu matrisin diya-
gonal elemanları konum kontrolü uygulanması için bir, kuvvet
kontrolü uygulanmak isteniyorsa sıfır seçilir. Konum kontrolcü-
sünün çıkışı tork değerine çevrilmeden önce bu matrisle, kuv-
vet kontrolcüsünün çıkışı da tork değerine çevrilmeden önce bu
matrisin birim matristen çıkarılmasıyla oluşan I − S matrisiyle
çarpılır. Bu sayede tork değerine çevrilecek bu altı elemanın
toplanarak ya konum kontrolcüsünden ya da kuvvet kontrolcü-
sünden gelmesi sağlanır. Bu tork değerine yerçekimi, sürtünme
ve yay modelinden elde edilen değerler eklenerek Denklem 8’de
verilen kontrol torku τ elde edilir.

τ = Sτ1 + (I − S)τ2 +G(q) + τs(q) + τf (q̇) (8)

4. Deneyler
Tasarlanan hibrit konum/kuvvet kontrol şeması kullanılarak ro-
botun çevredeki bir katı cisim yüzeyiyle temas sağlaması ve
kuvvet kontrolü yapılması için seçilen eksende kuvveti koru-
yarak yüzey üzerinde önceden belirlenen bir yörüngeyi takip
etmesi amaçlanmaktadır. Robot ve katı cisim arasındaki etkile-
şim, temas edilen katı cismin çevreye sabit, otomatik hareketli
ve manuel hareketli olduğu durumlar deneysel olarak gerçek-
leştirilmiştir. Deneylerin anlatımında kullanılan temel eksen ta-
kımı Şekil 2’de ve Şekil 4’te gösterilmiştir.

Deneylerin başlangıcında robot temassız bir konumdan ha-
rekete başlayarak sabit bir eksen üzerinde katı cisim ile temas
edene kadar ilerler. Temas anına kadar olan sürede robot altı
serbestlik derecesinde hareket kontrolü ile hareket eder. Temas
anında algılayıcıda hareket yönünde belirli bir değer aşıldığında
hibrit kuvvet/konum kontrol şemasında uyum seçilimi matrisi
anahtar geçişi yapar. Bu geçiş ile altı serbestlik derecesinden yü-
zeye kuvvet uygulanan eksende kuvvet kontrolü çalışırken di-
ğer beş serbestlik derecesine hareket kontrolü uygulanır. Bu beş
serbestlik derecesinden üçü uç işlevcinin yönelimini belirlerken
kalan iki serbestlik derecesi iki boyutlu bir yüzeyde kontrolü
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Şekil 4: İşbirlikçi robotların ve katı cismin deney sırasındaki
yerleşimleri.

sağlar. Kalan son boyut ise kuvvetin kontrolünü sağlamak için
robotun hareketini serbest kılar. Bu çalışmada manipülatörün
ucu yüzey ile temas ettikten sonra o yüzey üzerinde bir çember
yörüngesi takibine başlar. Çember yörünge takibinin başında ve
sonunda 3 saniyelik bekleme süresi verilmiştir. Takip edilmesi
istenen bu çemberin yarıçapı 5 cm olarak verilmiştir ve bu yö-
rüngenin 30 saniyede tamamlanması istenmiştir. Bu takipte uç
yönelimini korumaya çalışır ve takip boyunca yüzeyle temasını
önceden belirlenen bir kuvvet referansıyla sürdürür. Temas sü-
resince bu kuvvet referansını sürdürebilmek için kuvvetteki bir
değişim anında robot bu kuvvetin eksenindeki konumunu yeni-
den düzenler. Bu üç farklı senaryoda da uç işlevci temas ettiği
yüzeye 30 N’luk sabit bir kuvvet referansı verilmiştir. Bu de-
ğerin seçilmesinde algılayıcının nominal çalışma aralığı ve gü-
venlik göz önünde bulundurulmuştur [10].

4.1. Çevreye Sabit Bir Cisimle Etkileşim

Birinci senaryoda temas edilen yüzeyin sabit olduğu durum uy-
gulanmıştır. Uç işlevci Y ekseninde yüzeye yaklaşmıştır. Veri-
len çember yörüngesi X-Z düzleminde verilmiştir fakat yüzey
yatay düzlemin normali ile yaklaşık 15 derece açıyla yerleşti-
rilmiştir (Şekil 4). Bu nedenle robot yüzeyde çember çizerken
dikey hareket ettiğinde yüzeyle olan temastan kaynaklı oluşan
kuvvet değişiklik gösterecektir. Bu kuvvet değişimi hibrit ko-
num/kuvvet kontrolü ile robotun Y ekseninde Şekil 7’de verilen
değerlerde hareket etmesiyle referans değerinde tutulması sağ-
lanmıştır. X-Z düzleminde verilen çember konum referansı ve
ölçülen değerler Şekil 5’te gösterilmiştir. Kontrolörün 48’inci
saniyede anahtar değişiminden sonraki kuvvet kontrolü Şekil
6’da verilmiştir. Şekil 8’de ise uç işlevci yöneliminin XYZ Euler
açı setiyle gösteriminin referansa göre olan hataları çizdirilmiş-
tir. 50’nci saniyeden sonra gözlemlenen hata artışları ve deği-
şimleri sabit yüzeyin yatay düzleme tam dik durmamasından
dolayı robotun hareketinde uç işlevciye kuvvet kontrolü edil-
meyen eksenlerde de tepki kuvvetlerinin oluşmasından ve sür-
tünmeden kaynaklıdır.
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Şekil 5: Görev uzayında X-Z düzleminde robot hareketi.
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Şekil 6: Y ekseninde kuvvet kontrolü.
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Şekil 7: Uç işlevcinin Y ekseninde konum değişimi.
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Şekil 8: XYZ Euler açı setindeki yönelim hataları.
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Şekil 9: Otomatik harekette görev uzayında X-Z düzleminde ro-
bot hareketi.

4.2. Hareketli Bir Cisimle Etkileşim

Sonraki iki senaryoda ise robot uç işlevcisinin temas ettiği
yüzey temas süresince sabit değil hareketli olduğu durumlar
ele alınmıştır. Bu senaryolardan ilkinde temas edilen katı cis-
min bir başka robot aracılığıyla hareket ettirilmesi, sonrakinde
ise bu katı cismin bir insan operatör tarafından hareket ettiril-
mesi kurgulanmıştır. Bu senaryolarda işbilikçi robota hibrit ko-
num/kuvvet kontrolü uygulanarak uyumlu olarak verilen göre-
vin tamamlaması test edilmiştir.

Otomatik harekette kullanılan robot manipülatör Stäubli
RX serisi 160 ailesinden RX160L modelidir [9]. Bu robotun
uç işlevcisi Şekil 4’te görüldüğü üzere yüzeyi arkadan destek-
lemekte ve hareket ettirmektedir. Otomatik hareket sırasındaki
referans ve ölçülen çember yörüngeleri Şekil 9’da gösterilmiş-
tir. Yardımcı robotun uç işlevcisinin hibrit konum/kuvvet kont-
rolü sırasında yaptığı hareket başlangıç konumundan negatif Y
yönünde iki kez tekrar eden 12 saniyede 4 cm ilerleyip başlan-
gıç konumuna geri dönen sinüzoidal bir harekettir. Bu hareket-
ten dolayı temas yüzeyi alt kenarından X ekseninde sinüzoidale
yakın dönme hareketi yapmaktadır ve bundan kaynaklı kuvvet
değişiminin kontrolü Şekil 10’da görülmektedir. Grafikte göz-
lenen ölçülen kuvvet değerlerinin referanstan uzak olduğu kı-
sımlar yer değişiminin fazla olduğu anlara karşılık gelir. Hib-
rit konum/kuvvet kontrolü yapılan robotun kuvveti kontrol et-
mek için yaptığı konum yörüngesi Şekil 11’de gösterilmiştir.
Bu robotun görev boyunca koruması istenen uç işlevci yöneli-
min Euler açıları hataları Şekil 12’de verilmiştir.

Manuel harekette ise robotun yüzeyle teması sağlandıktan
sonra hibrit konum/kuvvet kontrolü süresince yüzey el ile rast-
gele hareket ettirilir. Bu senaryoda robot kontrolörünün tahmin
edilemeyen etkilere olan başarısı test edilmiş olur. Manuel ha-
reket sırasında verilen ve ölçülen çember yörüngesi Şekil 13’te
gösterilmiştir. El ile ittirilen katı cismin hareketinden kaynak-
lanan referans kuvvetten sapmalar Şekil 14’te görüldüğü gibi
kontrol edilmiştir. Bu grafikte gözlemlenen büyük değerdeki ha-
talar katı cismin el ile ani hareket ettirilmesinden kaynaklıdır.
Hibrit konum/kuvvet kontolü yapılan robotun bu harekete kuv-
vet kontrol ekseninde verdiği tepki konum yörüngesi Şekil 15’te
görülmektedir. Bu hareket için elde edilen uç işlevci yönelimin
Euler açıları hataları Şekil 16’da gösterilmiştir.
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Şekil 10: Otomatik harekette Y ekseninde kuvvet kontrolü.
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Şekil 11: Otomatik harekette uç işlevcinin Y ekseninde konum
değişimi.
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Şekil 12: Otomatik harekette Euler açılarında yönelim hataları.
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Şekil 13: Manuel harekette görev uzayında X-Z düzleminde ro-
bot hareketi.
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Şekil 14: Manuel harekette Y ekseninde kuvvet kontrolü.
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Şekil 15: Manuel harekette uç işlevcinin Y ekseninde konum
değişimi.

5. Tartışma
Deneylerden elde edilen kuvvet hataları sisteme giren bozucula-
rın büyüklüklerine oranla yaklaşık olarak sabit etkileşimde ±8
N, otomatik harekette ±13 N, manuel harekette ise ±19 N ara-
lığında olduğu gözlemlenmiştir. Kuvvet kontrolü yapılan eksen
dışında oluşan kuvvetler hareket kontrolcüsüne bozucu olarak
yansımaktadır. Bu yüzden yüksek konum kazançlarında bu du-
rum robotun ivmelenme limitlerini aşabileceğinden hareket ka-
zançları bu limitin altında kalacak değerlerde tutulmuştur. Kuv-
vet kazançları ayarlanırken önce oransal kazanç robotun hare-
ketli yüzeyle temasını kesmeyecek değer aralığında kalacak ka-
dar arttırılmıştır. Yüksek kuvvet kontrol kazançları robotun yü-
zey temasından ayrılmasına ve ani kuvvet değişimlerine neden
olmaktadır ve bu durum robotun kontrolünü zorlaştırır. Sonra-
sında kuvvet hatasını daha da azaltmak için integral ve türevsel
etkiler de kuvvet kontrolörüne eklenmiştir. Kontrolcü ve algıla-
yıcı arasındaki haberleşmede kontrolcünün 150 döngüsü süre-
since haberleşme kesintileri gözlemlenebilmektedir. Bu yüzden
integral kazancının arttırıldığı durumlarda hata kısa sürede biri-
kerek tehlikeli olabileceğinden bu değerler kısıtlanmıştır.

6. Sonuçlar
Bu çalışmada Stäubli RX160 robot manipülatörü ile üç farklı
senaryoda hibrit konum/kuvvet kontrolü uygulanmış olup ve-
rilen yörüngelerde kontrol edilen hareket ve kuvvet değişken-
lerinin kontrolü sağlanmıştır. İlk olarak eğimli sabit bir yüzey
üzerinde bu kontrolörün uygulanabilirliği denenmiştir. Sonraki
senaryolarda ise bu kontrolörün robotun insan ile olan belirsiz
etkileşimi ve bu robotun başka bir robotla işbirliği içerisinde
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Şekil 16: Manuel harekette Euler açılarında yönelim hataları.

uyum sağlayarak verilen bir görevi yerine getirme durumlarında
uygulanmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlara göre sabit bir
cisimle etkileşim durumda kuvvet takip hatasının hareketli bir
cisimle etkileşime göre daha düşük olduğu görülmüştür. İki ha-
reketli etkileşim arasında ise manuel hareketli durumda düzen-
siz ve yüksek ivmeli konum girişleri nedeniyle daha yüksek
kuvvet takip hatası gözlenmiştir.

Uygulanan hibrit konum/kuvvet kontrolcüsindeki hare-
ket ve kuvvet takip hataları kontrol parametreleri elle veya
uyarlamalı yöntemlerle optimize edilerek azaltılabilir. Kuv-
vet/moment algılayıcısının veri aktarımı ve işlemesinde dona-
nımsal ve yazılımsal iyileştirmeler yapılabilir. Gelecek çalışma-
larda Empedans ve birleşik konum/kuvvet kontrol yönetemleri
gibi dolaylı kuvvet kontrol yöntemleri uygulanabilir.
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Özetçe 

Bu çalışmada dört kablo ile sürülen düzlemsel bir paralel 

robot tasarlanmış ve ters kinematik analizi yapılarak açık 

çevrim konum kontrolü yapılmıştır.  Bu tip robotlarda ileri 

kinematik problemin çözümünün karmaşıklığı ve zorluğu 

sebebiyle çalışmada uç elemanının konum ve 

oryantasyonunun belirlenmesi için bir kamera kullanılmış ve 

böylelikle ileri kinematik denklemlerin hassas çözüm 

zorluğundan kaçınılmıştır. Robotun kontrol performansının 

belirlenmesi için kontrol sürecinde görüntü analizi yapılarak 

elde edilen çıktı verileri, referans girdisi ile karşılaştırılmış ve 

açık çevrim olarak robotun referans girdisini yüksek başarı ile 

takip edebildiği görülmüştür. 

Abstract 

In this study, a planar cable driven parallel robot with four 

cables is designed and open loop position control is performed 

utilizing the inverse kinematic analysis. Due to the complexity 

and difficulty of solving the forward kinematic problem in 

such robots, a camera is used as a sensor and the position and 

orientation of the robot is obtained without the need to solve 

the advanced kinematic equations. To test the performance of 

robot the output which is obtained by visual procedure and 

reference data is compared. As a result, the cable-driven 

parallel robot is found to follow the reference successfully. 

 

1. Giriş 

Paralel robotlar, sabit bir taban olan ana çerçeve ile hareketli 

uç elemanın birçok uzva bağlı olduğu kapalı döngü kinematik 

zincir mekanizmalardır. Kablo ile Sürülen Paralel Robotlar 

(KSPR) ise uç elemanın kablolarla bağlı olduğu ve kablo 

uzunluklarının ayarlanarak uç elemanın konum ve 

oryantasyonunun kontrol edildiği paralel robotların özel bir 

halidir [1]. 

Paralel kablolu robotların geleneksel robotlara göre pek 

çok üstünlüğü vardır; hafif bileşenlere sahiptir, kolayca montaj 

edilip sökülebilir, kolayca taşınabilir, uzun kablolar sayesinde 

uç eleman büyük bir çalışma uzayında hareket edebilir, ağır 

yük taşıyabilir, kabloların hafif olması nedeniyle ataletleri 

ihmal edilebilir ve bu sayede yüksek hız ve ivme ile hareket 

ettirilebilirler. Bu avantajları sayesinde paralel kablolu 

robotların radyo teleskop uygulamaları [2,3], arama ve 

kurtarma operasyonları [4,5], medikal uygulamalar [6], 

tersanelerde ve uçak imalatlarında ağır yük taşımacılığı [7] 

gibi pek çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu 

avantajlarına rağmen paralel kablolu robotların kapalı 

kinematik yapıları açık ve kapalı çevrim kontrolünde zorluklar 

yaratmaktadır. KSPR'lerin ileri kinematik probleminde 

denklem sayısı bilinmeyen sayısından fazla olduğundan birden 

fazla çözüm söz konusudur ve bu yüzden ileri kinematik 

probleminin çözümü oldukça zordur. İleri kinematik 

probleminin çözümü için analitik yaklaşımlar, nümerik 

yöntemler, hibrit metotlar ve yardımcı sensörler kullanmak 

gibi farklı çözüm yöntemleri mevcuttur. Bosscher vd. [8] ileri 

kinematik problemini belirli geometrik özellikler ile 

basitleştirmiş ve cebirsel olarak çözmüşlerdir. Jeong vd. [9] 

bir kablo tahrik mekanizmasının ileri kinematiğini 

mekanizmanın geometrik özelliklerini kullanarak nümerik 

olarak Newton-Raphson yöntemi ile çözmüştür. Nümerik 

yöntemler bazen doğru sonuç vermeyebilirler, sonucun 

doğruluğu uygun başlangıç koşulu seçimine bağlıdır. Parikh 

ve Lam [10] nümerik yöntemin doğruluğunu garantilemek için 

uygun başlangıç koşulunu Yapay Sinir Ağları ile sağlamış ve 

problemi bu başlangıç koşulu ile nümerik olarak Newton-

Raphson yöntemi ile çözen hibrit bir yöntem geliştirmişlerdir. 

Bunlardan farklı olarak lazer sensörler ve kameralarla uç 

eyleyicinin konumu belirlenerek ileri kinematik problemi 

çözülebilmektedir [11,12]. Kablolu robotların diğer bir 

yetersizliği de klasik robotlardan farklı olarak uzuvları yani 

kabloları üzerinde sadece gerilme kuvveti taşıyabilmeleridir, 

itme kuvveti uygulayamamaktadırlar. Bu sebeple uç elemanın 

kontrol edilebilmesi için kabloların sürekli olarak gergin halde 

olması gerekmektedir. 

KSPR’ın kontrolü ile ilgili literatürde pek çok çalışma 

mevcuttur. Williams vd. [13] geleneksel olarak kullanılan PD 

kontrolcü uygulamıştır. KSPR’ların karmaşık denklemler 

içermesi ve doğrusal olmayan dinamik sistemler olması 

sebebiyle daha hassas kontrolünün gerçekleştirilmesi için 

gelişmiş kontrolcülerin kullanılması gereklidir. Bu nedenle 

sağlam, adaptif ve lineer olmayan kontrolcüler önerilmiştir 

[11,14,15]. Jin vd. [16] uç elemanın konumunu geri besleme 

olarak kullanmışlar ve ters kinematik ile gerekli kablo 

uzunluklarını hesaplayarak sistemin kontrolünü 

gerçekleştirmişlerdir. Lv vd. [17] gerçek zamanlı bir kontrol 

için kablo uzunluklarını geri besleme olarak kullanmışlar ve 

bu durumda ortaya çıkan ileri kinematik problemini çözmek 

için hibrit bir metot kullanmışlardır. 
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Bu çalışmada, KSPR’nin açık çevrim kontrolünün 

gerçekleştirilmesi için bir deney düzeneği hazırlanmıştır. 

KSPR’nin planlanan dairesel bir yolu takip etmesi için ters 

kinematik denklemi kullanılarak gerekli kablo uzunlukları 

hesaplanmıştır. Kamera ile uç elemanının konumu ölçülmüş 

ve planlanan yolu ne kadar hata ile takip ettiği hesaplanmıştır. 

Çalışmanın içeriği sırasıyla şöyledir. Bölüm 2’de KSPR’nin 

genel yapısı ve kinematik analizi anlatılmıştır. Bölüm 3’de 

deneysel sistem tanıtılmıştır. Bölüm 4’te elde edilen deneysel 

sonuçlar verilmiştir. Son olarak sonuçlar değerlendirilmiş ve 

gelecekte yapılacak olan çalışmalara değinilmiştir. 

2. Paralel Kablolu Robot 

KSPR basit olarak sabit bir ana çerçeve ve ana çerçeveye dört 

adet kablo ile bağlı motorlarla düzlemsel olarak hareket 

ettirilebilen bir uç elemandan oluşur. Şekil 1’de KSPR’nin 

kinematik diyagramı gösterilmiştir. 

Paralel robota ait iki koordinat sistemi bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki sabit ana çerçevenin ortasındaki {O} sabit 

referans noktasında bulunan XY koordinat sistemidir. A1, A2, 

A3 ve A4 noktaları XY düzlemi üzerinde çerçevenin köşe 

noktalarıdır. Vinçlerdeki tamburlara sarılı olan kablolar bu 
köşe noktalarından küçük makaralardan geçirilerek uç 

elemanın B1, B2, B3 ve B4 köşe noktalarına bağlanmışlardır. 

İkinci koordinat sistemi ise hareketli uç elemanın ağırlık 

merkezindeki {P} referans noktasında bulunan x-y koordinat 

sistemidir. Burada li kablo uzunlukları, bi ana çerçevenin 

merkezi ile köşeleri arası mesafe, qi uç elemanının merkezi ile 

köşeleri arasındaki mesafe, p uç elemanın {O} sabit referans 

noktasına göre konumu ve φ uç elemanın {O}referans 

noktasına göre dönme açısıdır. 

 

 

Şekil 1. Kablo ile Sürülen Paralel Robotun kinematik 

diyagramı. 

 

KSPR’nin kinematik analizi ileri kinematik ve ters 

kinematik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ters 

kinematik analiz ile uç eyleyicinin konumu bilindiğinde kablo 

uzunlukları hesaplanır, ileri kinematik analiz ise kablo 

uzunlukları bilindiğinde uç eyleyicinin konumunun 

hesaplanmasıdır. Uç elemanın p konumu ve iki koordinat 

sistemi arasındaki yönelim matrisi R bilindiği durumda kablo 

uzunlukları Denklem (1) ile hesaplanır [13]. 
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 uç elemanının 

XY koordinat sistemine göre konumudur. 

Ters kinematik çözümü için (1) denklemi dört bilinmeyen 

(kablo uzunlukları) içeren dört denklem olmasından dolayı 

basitçe çözülebilmektedir. İleri kinematik çözümünde de 

denklem (1) kullanılmaktadır. Ancak ileri kinematik problemi 

için üç bilinmeyen (x, y, φ) ve dört denklem söz konusudur. 

Burada denklem sayısı bilinmeyen sayısından fazla olduğu 

için ileri kinematik problemi aşırı tanımlıdır (overdetermined) 

ve bu da ileri kinematik denklemlerinin çözümünü 

zorlaştırmaktadır. Uç elemanın konumunun elde edilmesi için 

ileri kinematik probleminin çözülmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmada sensör olarak kullanılan kamera yardımıyla uç 

elemanın konumu elde edilmektedir. Böylece ileri kinematik 

probleminin çözülmesine gerek kalmamaktadır. 

3. Deneysel Kurulum  

Çalışmada kullanılan deney düzeneği Şekil 2’de verilmiştir. 

Uç elemanı olarak 70 x 40 x 5 mm boyutlarında plastik 

malzemeden imal edilmiş dikdörtgen bir parça kullanılmıştır. 

Uç elemanının kolay algılanabilmesi açısından kamera 

tarafından görünen yüzeyi beyaz renge boyanmıştır ve eleman 

dört uç köşesinden 1 mm kalınlığındaki polimer kablolar ile 

bağlantılıdır. Kabloların diğer ucu ise 500 x 500 mm2 bir 

alanı kapsayacak şekilde zemine konumlandırılan makaralar 

üzerinden vinçlere ulaşmaktadır. Kabloların uzunluğunu 

kontrol etmek için tasarlanan vinçler Şekil 3’te verilmiştir. 

Vinç sistemi üzerindeki makaralar bir turda 155 mm kablo 

sarabilmektedirler. Kabloların düzgün sarılabilmesi için 

tamburlara helisel diş açılmış ve vidalı mil sistemi ile 

kablonun tamburlara sarılması esnasında üst üste gelerek 

sarım uzunluğunu değiştirmemesi için tamburların dönme 

hareketi ile beraber eksenel ilerlemesi sağlanmıştır. Vinç 

sisteminin hareketi Pololu Nema 17 adım motoru ile 

sağlanmıştır. Adım motoru bir turda 200 adım atmaktadır. 

Adım motorlarının sürülmesi için Pololu A4988 adım motoru 

sürücü kartı kullanılmıştır. Sürücü kartın kontrol edilmesi 

amacı ile mikroişlemci olarak Arduino Uno kartı 

kullanılmıştır. Mikroişlemci ve sürücü kartları arasındaki 

bağlantı Arduino CNC shield V3 kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Görüntü verisinin alınması amacı ile 

Logitech C270 HD kamera kullanılmıştır.  Görüntü verisinin 

işlenmesi ve gerçek zamanlı kontrolün yapılabilmesi için 

Matlab/Simulink paket programı yüklü bir bilgisayar 

kullanılmıştır. Mikroişlemci ve kamera bilgisayar ile USB 

portları üzerinden bağlanmıştır. 

3.1. Kontrol Şeması ve Görüntü İşleme 

Yapılan deneysel çalışmada uç elemanının istenilen noktaya 

konumlandırılabilmesi için ters kinematik denklemler 

kullanılmıştır. Bilgisayar ortamında Matlab/Simulink arayüzü  
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Şekil 2. Deney Düzeneği 

 

Şekil 3. Vinç Sistemi 

kullanılarak üretilen referans değerleri seri port üzerinden 

mikroişlemciye gönderilmiştir. Mikroişlemcide ters kinematik 

denklemlerin çözümü yapılarak konumlandırma için gerekli 

olan kablo uzunlukları belirlenmektedir. Bu kablo 

uzunluklarının sağlanması için ise işlemci, sürücüyü kontrol 

etmektedir. 

Verilen referans değerleri sonucunda kablo uzunluklarının 

ayarlanması ile konumlandırılan uç elemanının istenilen 

konuma ulaşıp ulaşmadığı kamera kullanılarak görüntü işleme 

sonucunda elde edilmiştir. Bu işlem için kamera, robotun 

çalışma alanından 1 metre uzaklığa yerleştirilerek robotun 

çalışma alanının tümünün görüntülenmesi sağlanmıştır. 

Kameradan elde edilen görüntüden bir kare Şekil 4’te 

verilmiştir.  

Kameradan elde edilen görüntüdeki 1 pikselin boyutunun 

robotun çalışma düzleminde 0.25 mm uzaklığa denk geldiği 

hesaplanmıştır. Bu bilgiden faydanılarak bilgisayara aktarılan 

görüntüdeki uç elemanının gerçek konumu ve oryantasyonu 

elde edilmiştir.  

Görüntü işleme aşamasında kameradan gelen 320 x 240 

çözünürlüğe sahip siyah-beyaz görüntü verisi robotun çalışma 

alanının piksel karşılığı olan 200 x 200 çözünürlük değerine 

indirgenmiştir. Bu veri içerisinde beyaz renkte olan uç 

elemanının daha kolay ayırt edilebilmesi için veriye eşikleme 

işlemi uygulanmış ve veri uç elemanının beyaz renkte ve arka 

planın siyah olduğu şekle getirilmiştir (Şekil 4b). Bu görüntü 

verisi üzerinde ise beyaz gözüken uç elemanı etiketlenerek bu 

alanın merkez noktası ve oryantasyonu belirlenmiştir. 

Görüntü verisinin işlenmesi ve referans sinyallerin üretilmesi 

için Matlab/Simulink paket programı kullanılmıştır. Kontrol 

aşamalarının genel bir gösterimi Şekil 5’te verilmiştir. 

 

    

Şekil 4 a. Kamera görüş açısı. b. Eşiklenmiş görüntü 

Referans Üretici

Kamera
Görüntü 

Analizi

x
y
φ

Görüntü

Ters 

Kinematik 

Çözümü

Motor 

Sürücüsü

xref

yref

φref

L2 

L3

L4

L1

Mikroişlemci

  

Şekil 5. Kontrol şeması 

4. Deneysel Sonuçlar 

Tasarlanan robotun verilen bir referans girdisini takip 

performansının test edilmesi için 3. kısımda verilen deney 

düzeneği ve kontrol şeması kullanılarak deneysel çalışmalar 

yapılmıştır. Referans girdisi olarak, robotun x-y düzleminde 

oryantasyon olmadan (uç elemanının oryantasyon açısının 

sürekli sıfır olarak tutulabilmesi) dairesel bir yörünge takibi 

yapması için gerekli girdiler kullanılmıştır. Bu girdiler x ve y 

konumları için aralarında 90º faz farkı olan 100 mm genlik ve 

0.25 rad/s frekansına sahip iki sinüs dalgası olarak 

belirlenmiştir. Uç elemanının dönme hareketi yapmaması için 

ise φ açısı referans değeri sıfır olarak seçilmiştir. Belirlenen 
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referans girdileri gerçek zamanlı olarak mikroişlemciye 

bilgisayar üzerinden aktarılmış ve mikroişlemci ile ters 

kinematik denklemlerin çözümü yapılarak kablo uzunlukları 

belirlenmiştir. Kablo uzunluklarının ise adım motorları 

tarafından belirlenen değerlere ayarlanması ile robotun 

hareketi sağlanmıştır. Robotun hareketi ise kamera yardımı ile 

4. kısımda verilen görüntü işleme prosedürü kullanılarak x-y 

konumu ve oryantasyon açısı olarak belirlenmiştir. Deneysel 

çalışmada uygulanan referans girdisi için robotun x-y 

düzlemindeki dairesel hareketi Şekil 6’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 6. Referans yol ve uç elemanın izlediği dairesel yol. 

Şekilde görüldüğü üzere robot, verilen dairesel 

yörüngenin takibinde iyi bir performans göstermiştir. Dairesel 

yörünge takibi için RMSE hatası 0,0716’dir. Başlangıçta y 

konumunun x konumundan daha hızlı değişmesinin nedeni 

yörünge takibi için verilen başlangıç referans değerlerinden 

kaynaklanmaktadır. Robotun yörünge takibindeki referans 

girdileri ve kamera kullanılarak elde edilen çıktı değerlerinin 

x-y konumları için karşılaştırılması Şekil 7’de verilmiştir. 

Referans x konumunun 0’dan y konumunun ise 100 mm 

değerinden başlaması başlangıçta x ve y konum değişimlerinin 

farklı olmasına neden olmuştur. 

Verilen girdiler doğrultusunda robot 3 saniye içerisinde 

referans değerlerine ulaşmış ve ardından 4 tam tur boyunca 

dairesel yörüngeyi iyi bir şekilde takip etmiştir. Yörünge 

takibi esnasında sıfır olması istenen φ açısı değerleri ise Şekil 

8’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere φ açısı, uç 

elemanının yörüngeye ulaşma esnasında yüksek değerlere 

ulaşırken yörüngeye ulaşıldıktan sonra sıfır değerine yakın 

açılarda kalmıştır. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, kablo ile sürülen düzlemsel bir paralel robot 

tasarlanmış ve verilen bir referans yörüngesinin takibi başarılı 

bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Robotun sadece ters kinematik 

kullanılarak açık çevrim kontrol edilmesi, kontrol için gerekli 

 

Şekil 7. Uç elemanın x, y konumlarının değerleri ile referans x, 

y değerlerinin zamanla değişimi. 

 

 

Şekil 8. Uç elemanın φ açısının zamanla değişimi. 

işlem yükünü azaltarak kontrol kolaylığı sağlamasının yanında 

kontrol hassasiyetinin çok yüksek olması beklenmeyen 

alanlarda kapalı çevrime tercih edilebilecek olumlu sonuçlar 

vermiştir.  İleri kinematik denklemlerin kablo uzunluklarının 

bilinmesi ile çözümünün literatürde sunulan diğer yöntemler 

kullanılarak zor ve karmaşık olmasından dolayı, robotun 

gerçek konumu ve oryantasyonu bir kamera yardımı ile 

görüntü işleme yapılarak elde edilmiştir. Bu şekilde tasarlanan 

bir robot konumlandırma problemlerinde diğer klasik 

yöntemlerle kıyaslandığında sadece kablo uzunluklarının 

artırılması ile çok geniş bir ölçekte düşük maliyet ile 

kullanılabilecektir. Robotun kontrolü sırasında meydana gelen 

küçük takip hataları robotun mekanik aksamından ve görüntü 

işleme sürecinden kaynaklandığı görülmüştür. Bu hataların da 

en aza indirilmesi için, adım kaçırma ihtimali bulunan adım 

motorları yerine servo motorlar kullanılması, esneme 

kabiliyeti daha düşük olan metal kabloların kullanılması ve 

görüntü işleme sürecinin ileri algoritmalar ile iyileştirilmesi 

yapılabilecek çalışmalar içerisindedir. Ayrıca robotun kontrolü 

açısından kapalı çevrim bir kontrolcünün tasarlanması ve 

robotun ortamsal olarak konumlandırılmasının yapılması 

ileriki aşamalarda ele alınabilir. 

Teşekkür 

Çalışmada kullanılan vinçlerin imalatındaki katkılarından 

dolayı Çolakoğlu Makine Ar-Ge Merkezi’ne teşekkür ederiz. 
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Özetçe 
Bu çalışmada, İTÜ ITECH-A1 robot koluna uygun uç eyleyici 
tasarımının hibrit konum/kuvvet empedans ile kontrolü 
incelenmiştir. Yapılan mekanik tasarım ve kullanılan kontrol 
yöntemi ile farklı katılık değerlerine sahip, çalışma aralığında 
bulunan ve boyutu bilinmeyen nesnelerin tutulması 
başarılmıştır. Kuvvet algılayıcısı, sistemin kuvvet aralığı 
doğrultusunda ayarlanmıştır. En son olarak tutma 
hassasiyetinin mekanizma ve algılayıcılar ile uyum sağlaması 
için kuvvet ve konum kontrol katsayıları düzenlenmiştir. 

Abstract 
This document examines the hybrid position / force impedance 
control of the tip actuator design for the ITU ITECH-A1 robot 
arm. Mechanical design and the control method allowed to hold 
objects with different stiffness values and unknown 
dimensions. The force sensor is set in the array of force range 
of the system. Finally, the force and position control 
coefficients are adjusted so that the retention sensitivity 
matches the mechanism and the sensors. 

1. Giriş 
Teknolojinin gelişmesi ve hayatın her alanına girmesiyle 
birlikte insanların yapamayacağı görevler ortaya çıkmış, bu 
görevlerin karşılanması için üretilen robotların yetenekleri her 
geçen gün insanlara yaklaşmış ve hatta artık geçmeye 
başlamıştır. 

Günümüz bilimi artık dünya dışında da araştırma 
yapabilmeye izin verdiğinden insanların yapabileceği işlerin 

ötesine geçen makinalara rağbet her geçen gün artmakta, 
şirketler bu projelere büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Kendi 
kendine öğrenen robotik kollardan, yumurta tutabilecek 
hassaslıktaki uç eyleyicilere kadar çok geniş yelpazede ürünler 
bulunmaktadır. Hep aynı işin tekrarlandığı ve insan hatası 
ihtimalinin yüksek olduğu işlerde robotların hatırı sayılır 
iyileştirmelerde bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Uç 
eyleyicilerin, robotun çevresiyle temasa geçtiği parçası olması 
bakımından ne kadar önem arz ettiği tahmin edilebilir. Tüm 
bunları göz önünde bulundurarak yaptığımız çalışmada öne 
çıkan özellikler algılayıcıların eklenmesi, kontrol ve yazılımın 
çalışır duruma getirilerek uç eyleyicinin nesneleri kavrayabilir 
duruma getirilmiş olmasıdır. Uç eyleyiciye uygulamış 
olduğumuz kontrol algoritmaları ve eklediğimiz algılayıcılar 
sayesinde uç eyleyici bir nesneyi tutuğunu anlayabilecek ve 
tuttuktan sonra gerekli tutma kuvvetini sağlayarak kavrama 
işlemini gerçekleştirebilecektir. 

2. Mekanizma Analizi 
İnsansı robot kolu için paralel uç eyleyici tasarımında uç 
eyleyicinin açılırken öne doğru kayma hareketi yapması en 
büyük problemlerden biridir. Bunun aşılması için tasarımda 
kullanılabilecek düz doğrusal hareket yapan mekanizmalar 
araştırılmıştır. Hoeckens/Evans mekanizması hareketinin büyük 
bir kısmını düzgün doğrusal şekilde tamamlar. Şekil 1’de 
görüldüğü gibi Pantograf mekanizmasına Hoeckens 
mekanizması eklenerek oluşturulan yeni bir mekanizma 
kullanılarak yapılan tasarımda uç eyleyicinin aynı doğru 
üzerinde açılıp kapanması sağlanmıştır. Ayrıca, bu tasarım ile 
yüksek kuvvetlerin taşınabilmesi, basitlik, tutma ve strok 
aralığının geniş olması kriterleri de göz önüne alınmıştır. [1] 
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Şekil 1: Hoeckens düz doğrusal hareket mekanizması. 

 
𝑅𝑅1����⃗ + 𝑅𝑅2����⃗ + 𝑅𝑅3����⃗ + 𝑅𝑅4����⃗ = 0 

 
(1) 

𝑎𝑎 sin 𝛾𝛾 + 𝑟𝑟 sin 𝜃𝜃 − 𝑎𝑎 sin𝛼𝛼 = 0  
 

(2) 

𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃 + 𝑎𝑎 cos𝛾𝛾 − 𝑎𝑎 sin𝛼𝛼 = 0     
 

(3) 

𝑟𝑟 cos𝜃𝜃 + 𝑎𝑎 cos 𝛾𝛾 − 𝑎𝑎 sin𝛼𝛼 − 𝑝𝑝 = 0 
 

(4) 

𝑟𝑟2 + 𝑝𝑝2 + 2 arcsin𝜃𝜃 sin 𝛾𝛾 
+ 2 arccos𝜃𝜃 cos𝛾𝛾 − 2𝑟𝑟 cos𝜃𝜃 

−2𝑎𝑎 cos𝛾𝛾 = 0 
 

(5) 

𝑥𝑥 = 𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃 + 𝑎𝑎 cos 𝛾𝛾 
 

(6) 

𝑦𝑦 = 𝑟𝑟 sin𝜃𝜃 + 2𝑎𝑎 sin 𝛾𝛾 
 

(7) 

𝑥𝑥 = 𝑝𝑝 + 𝑟𝑟 sin 𝜃𝜃
�(𝑝𝑝2+𝑟𝑟2−2𝑝𝑝𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃)

                                         

∗ �4𝑎𝑎2 − (𝑝𝑝2 + 𝑟𝑟2 − 2𝑝𝑝𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃) 
 

(8) 

𝑦𝑦 =
(𝑝𝑝 − 𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃)�4𝑎𝑎2 − (𝑝𝑝2 + 𝑟𝑟2 − 2𝑝𝑝𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃)

�(𝑝𝑝2 + 𝑟𝑟2 − 2𝑝𝑝𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃)
 (9) 

  

Hoeckens mekanizmasında, a=2,5*r ve p=2*r olarak 
belirtilir. Bu mekanizmaya göre r=10 mm için, a=25 mm ve 
p=20 mm alınarak tasarım gerçekleştirildi. 

Mekanizmanın hareketi SAM (Mechanism Designer) 
programı ile incelenmiştir. Bu incelemede her bir uç eyleyici 
ucuna 300’er N kuvvet uygulanarak her bir saniye için açı, ivme 
ve kuvvet değerleri çıkarılmıştır. 

Uç eyleyici uçları, X eksenindeki düzgün doğrusal 
hareketinin yanı sıra tutma yüzeyinin Y eksenine de paralel 
hareket etmektedir. 

 

 

Şekil 2: Sıkma kuvveti – Tork grafiği 

Grafikte parmak açısı ile sıkma kuvvetinin ilişkisi 
gösterilmiştir. 

 

 

   

Şekil 3: Tasarım Modelleri [2]
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3. Uç Eyleyici Tasarımı 
Uç eyleyicinin tasarım aşamasında dikkate alınan sınırlar 
içerisindeki en önemli ölçütü hareket kabiliyetidir. Uç eyleyici 
parmaklarının parçayı tutma ve bırakma hareketi sırasında 
paralel hareket etmesine izin veren mekanizma tasarımı 
yapılmıştır. Ayrıca tasarımı yapılan uç eyleyici İTÜ ITECH A1 
insansı robot koluna bağlanacağı için bağlantı ölçüleri kol ile 
uyumlu yapılmıştır. Uç eyleyiciler mekanik, hidrolik/pnömatik 
tahrikli olabilir. Alternatif olarak adaptif parmaklara sahip uç 
eyleyici tasarımları da mevcuttur.  

Mekanik tahrik sağlayan tasarımlar üzerinde araştırma ve 
çalışmalar yapılmıştır. Uç eyleyiciler için paralel harekete izin 
veren mekanizmalar araştırılmış ve en uygun mekanizma 
Hoecken mekanizması olarak belirlenmiştir. Bundan yola 
çıkılarak Şekil 3’te görülen 3 farklı tasarım yapılmıştır. 

3.1. Tasarım Modeli 1 

İnsansı robot kolu için  tasarımı yapılan Hoecken mekanizmalı 
uç eyleyicinin 3B yazıcı ile prototipi üretilmiştir. Parmak 
kenarlarına kuvvet algılayıcı eklenmesi için araştırma yapılarak 
parmak ölçüleri ve formu optimize edilmiştir. 

Yapılan incelemelerde Hoecken mekanizmasında parmak 
uçlarının paralel hareket yapmasını sağlayan aralığın 180 derece 
olarak alındığı ve başlangıç bitiş açılarında tekil nokta oluştuğu 
gözlemlenmiştir. Çözüm olarak hareket aralığı 160 derece ve 
başlangıç bitiş açıları 100 – 260 derece olarak ayarlanmıştır. 

Tahrik mekanizması olarak kullanılan sonsuz vida dişli 
mekanizmasında oluşan güç aktarım kayıpları ve sonsuz vidanın 
tek taraftan (motor tarafı) bağlanmasından kaynaklı yatay 
konumda çalışırken eğilmeler olduğu gözlemlendi. 

3.2. Tasarım Modeli 2 

1 numaralı tasarım modelinde ortaya çıkan sonsuz vida dişli 
mekanizmasında güç aktarım kayıpları ve sonsuz vidanın tek 
taraftan (motor tarafı) bağlanmasından kaynaklı yatay konumda 
çalışması sırasında oluşan eğilmeler nedeniyle motor tahrik 
mekanizması doğrudan parmaklara bağlı olacak şekilde adım 
motor kullanılarak bu durum çözülmeye çalışılmıştır. Yapılan 
tasarım çalışmaları sırasında hem kullanılması düşünülen adım 
motor ölçüleri hem de motor adım aralıklarının kontrol sistemi 
tasarımında istenen hassasiyeti sağlamayacağı öngörülmüştür. 

3.3. Tasarım Modeli 3 

2 numaralı tasarım modelinde ortaya çıkan kontrol tasarım 
sınırlamaları nedeniyle DC motorlar hakkında araştırmalar 
yapılmıştır. DC motorların sahip olduğu yüksek devir sayıları 
hem uç eyleyici mekanizmasının çalışmasını olumsuz etkilemesi 
hem de sistemin cevap sürelerinin kontrol tasarımı için yetersiz 
olacağından dolayı dişli kutusu ile kullanılması öngörülmüştür. 

4. Empedans Kontrolü 
Uzayda yeri, şekli ve katılık değerleri bilinmeyen nesnelerin 
zarar verilmeden tutulabilmesine imkân sağlayan bir kontrol 
yöntemi seçmek gerekmektedir. Bu arayış sonucunda mevcut 
tasarım için hedeflenen en ideal kontrol yöntemi olarak Hogan 
tarafından geliştirilen empedans yöntemi olduğuna karar 
kılınmıştır.[3] Mekanik empedansın ayarlanması için kuvvet ve 
konum ile ilişkisi kullanılır. Ayarlanmak istenen mekanik 
empedans çevre ile uç eyleyici etkileşimi sonucu oluşan kuvvet 

ve parmak uçlarının konumundan türetilir.[4] Empedans Aktif 
ve Pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Pasif empedans yönteminde, 
sanal yay ve sönümleyici yerine mekanik elemanlar yerleştirilir. 
Yerleştirilen elemanlar sabit bir katsayı olarak sisteme katılır. 
Aktif empedans yönteminde ise, uç eyleyicinin mekanik 
empedansı parmak uçlarına yerleştirilen kuvvet algılayıcılar ve 
motorun konum parametrelerinin geri besleme yapılması 
yardımı ile sıkma kuvveti ayarlanabilmektedir. [5] 
 

 

Şekil 4: Kütle-yay-damper sistemi.[6] 

Bu yöntemde bahsedilen sıkma kuvvetinin empedans 
kontrolünde yer alan parametreler türünden ifadesi aşağıda yer 
almaktadır: 

a a h a hM x D x K x F+ + =                     (10) 
Burada, 

x: uç eyleyicinin konum vektörü 

xa: hedeflenen konum vektörü 

xh: x ile xa arasında oluşan hata 

F: Uç eyleyicinin parmaklarının nesneye uyguladığı kuvvet 

Ma ∈ R: hedeflenen atalet matrisi 

Da ∈ R: hedeflenen sönüm katsayı matrisi 

Ka ∈ R: hedeflenen esneklik katsayı matrisi 

4.1. Motor Akım Kontrolü 

Tasarlanan uç eyleyicinin hedeflenen kullanım alanı ITECH 
Robot kolu ile olduğundan dolayı sistemde en az miktarda 
algılayıcı bulundurulması hedeflenmiştir. Sektörde başta gelen 
firmaların uç eyleyicileri incelendiği zaman uygulamalarda 
kuvvet vb. algılayıcılar görülmemektedir. Motorun oluşan 
zorlanmalardaki akım isteği ve bunun sonucunda oluşan akım – 
zaman grafiğindeki değişimlerden yararlanılarak kavrama 
tahmini yapılması planlanmıştır. 
 

 

Şekil 5: Akım ve Hız geri beslemeli kontrol çevrimi.[7] 
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Yapılan denemelerde piyasada bulunan standart akım 

algılayıcılarının harekete karşı duyarlı olması ve yüksek 
gürültülü bir okuma yapmasından dolayı istenilen hassasiyette 
bir yaklaşım yakalanamamıştır. Besleme kaynağına bağlı 
gürültüler, titreşim kaynaklı gürültüler ve okuma hassasiyeti 
nedeni ile asıl değere yaklaşık bir değer elde edilebilmiştir fakat 
kesin sonuçlar alınamamıştır. Alınan değerler filtrelendiği 
zaman sisteme gecikme terimi katılmasından dolayı sistem geç 
cevap vermiştir. Bu nedenlerden ötürü bu kontrol yöntemi tercih 
edilmemiştir. 

4.2. Kuvvet Empedans Kontrolü 

Bu kontrol yönteminde sadece kuvvet ve çevrim içerisinde 
konum değişimi kullanılarak sistemin kontrol edilmesi 
hedeflenmiştir. 
 

 

Şekil 6: Kuvvet empedans kontrolü çevrimi. [8] 

Kuvvet empedans kontrolü uygulamasında öngörülen 
algılayıcı, kuvvete dayalı olarak iç direnci değişen tipte bir 
algılayıcıdır ve bu durumun oluşturduğu en büyük sıkıntı ise 
doğrusal olmayan bir kuvvet – voltaj grafiği oluşması ve okunan 
değerlerin Newton eşdeğerinde karşılıklarının alınabilmesi için 
kalibre edilmesi gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Sinyallerde 
oluşan gürültüler göz ardı edilebilecek değerlerde olmasına 
rağmen algılayıcının bilinen ağırlıklarla kalibre edilmesi ve bu 
doğrultuda interpole edilmesi gerekmektedir. Bu durum 
sağlansa bile algılayıcının güvenilir şekilde kalibrasyonunun 
yapılamaması dolayısı ile düşük tekrarlanabilirliğe sahiptir.  

Daha önce farklı projelerde benzer algılayıcılarda 
problemler meydana gelmiş ve kapalı çevrimin açık çevrime 
dönüştürülmesi gereken projeler ile karşılaşılmıştır. Hassas 
kavrama yapılabilmesi sadece kuvvet geri beslemesi ile 
mümkün görünmemektedir. Bu nedenlerden ötürü sadece 
kuvvet kontrolünün yeterli olamayacağı görülmüş ve bunun 
yerine hataları dengeleyici nitelikte olan hibrit kontrol sistemleri 
tercih edilmiştir. 

4.3. Hibrit Konum/Kuvvet Kontrolü 

Değişik kontrol yöntemleri karşılaştırıldıktan sonra, tasarlanan 
uç eyleyici için en belirgin sonuçları sağlama potansiyeline sahip 
kontrol yöntemi olarak hibrit kontrol yöntemi seçilmiştir. [9] 
Hibrit çevrimlerde Şekil 7’deki gibi çevrim iki adet referansla 
başlamakta ve bu iki koşul sağlanana kadar sistem çalışmaya 
devam etmektedir. [10] Tasarlanan uç eyleyicide kuvvet 
kontrolü tek başına yapıldığı zaman temas başlangıcından 
itibaren tutma sağlanamamaktadır. Bu durumda tutmanın 
sağlanabilmesi için, konum kontrol çevriminde hedefin tam 
kapalı halin sıfır konumu olarak tanımlanması ve konum 
hatasının tutma işlemi sağlandığı zaman bile sıfır 
olamamasından dolayı sisteme tahrik sağlanması ve bu tahriğin 
istenilen sıkmayı sağlamasından ötürü tercih edilmiştir. Baskın 
koşul tercih edilirken cisme zarar verilmemesi için kuvvet 

baskın koşul seçilmiştir. Katsayılar ayarlanırken bunlar göz 
önüne alınmıştır. [11] 
 

 

Şekil 7: Hibrit konum/kuvvet çevrimi. 

Burada, 
Xa: konum katsayısı 
Fa: kuvvet katsayısı  

5. Deneysel Çalışmalar 

5.1. Devre Kartı Tasarımı 

İmal edilen prototip için tasarlanan kontrol sisteminde farklı 
voltaj beslemesi ihtiyaçları ile ortak topraklama yapılması 
gerekliliği bulunmaktadır. Elektriksel devrede kablolama 
yapılırken karşılaşılan kablo karmaşası ile daha kompakt bir 
kontrol sistemi isteğinin karşılanması amacıyla devre kartı 
tasarımı yoluyla çözüm geliştirilmiştir. Devre kartı tasarlanırken 
Çift Yüzlü Pertinaks üzerine prizden besleme kolaylığı 
sağlaması açısından DC barrel dişi güç jakı lehimleyerek 
besleme kaynağı olarak 12V 2A DC adaptör kullanılmıştır. Kart 
üzerinde 12V 2A DC adaptör, ayrıca 7805 5V regülatör, 78L03 
3,3V regülatör ile L298N motor sürücü kartı bulunmaktadır. 

5.2. Kuvvet Algılayıcısı Tekrarlanabilirlik Testi 

Uygulama için seçilen kontrol yönteminde kuvvet ve konum 
geri beslemeleri arasında baskın olan kuvvet geri beslemesidir. 
Dolayısıyla kuvvet algılayıcının beklenen performans 
değerlerini sağlaması ve tekrarlanabilir okuma özelliğine sahip 
olması beklenmektedir. Uç eyleyicinin tutması istenen parça 
ağırlığına göre parmaklarda oluşması gereken sıkma kuvveti 
Şekil 8’daki serbest nesne diyagramında gösterildiği gibi 
hesaplanmıştır. 
 

 
 

Şekil 8: Uç eyleyici mekanizma serbest nesne diyagramı 

 

𝐹𝐹1𝜇𝜇𝑆𝑆 = 𝐹𝐹2𝜇𝜇𝑆𝑆 = 𝑊𝑊
2
𝑔𝑔 ⇒  𝐹𝐹1 = 𝐹𝐹2 =

𝑊𝑊
2
𝑔𝑔

𝜇𝜇𝑆𝑆
              (11) 
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Burada, 
F1 : Birinci parmağa ait temas kuvveti 
F2 : İkinci parmağa ait temas kuvveti 
μS : Nesne ile parmak arası sürtünme katsayısı 
W : Nesnenin ağırlığı 
g : Yerçekimi ivmesi 

Formül ile sıkma kuvveti azami değeri 50N olarak 
belirlenmiştir.  

Performans verileri ve boyutsal sınırlamalar bakımından 
Pololu firmasının PL-1696, 0.6′′ kuvvete duyarlı dairesel 
sensörü kullanım için seçilmiştir.  

Seçilen kontrol yönteminde kuvvet ve konum geri 
beslemeleri arasında kuvvet geri beslemesi baskın olandır. 
Dolayısıyla algılayıcının tekrarlanabilir okuma yapması yüksek 
öneme sahiptir. Bu sebepten algılayıcı teste tabi tutularak 
tekrarlanabilir okuma sağlama özelliğine sahip olduğuna emin 
olunması gerekmektedir. Algılayıcı sabitlenerek, birbirinden 
farklı iki sabit kütle ile test gerçekleştirilmiştir. Yapılan testlerin 
içinden alınan örnek grafik aşağıda görülmektedir. 

 

 

Şekil 9: Kuvvet algılayıcısına ait tekrarlanabilir okuma testi 
kuvvet – zaman grafiği 

Grafikten görülebileceği üzere algıyacı tekrarlanabilir 
okuma sağlama özelliğine sahiptir. 

5.3. Kontrol Katsayılarının Belirlenmesi 

Sistemin kontrolü amacıyla kontrol algoritması oluşturulurken 
yapılan teorik çalışmada değişken değer olarak kullanılan 
kontrol katsayılarının deneysel çalışmalarla belirlenmeleri 
gerekmektedir. Algılayıcı için tekrarlanabilir okuma testi 
yapılırken referans kuvvet değeri belirlenmiştir. Konum 
katsayısı, kuvvet katsayısı ve gecikme süresi değerleri üretilen 
prototip ile yapılan deneylerle belirlenmiştir. Yapılan 
denemelere ait bazı sistem cevabı grafikleri aşağıda görülebilir.  
 

 

Şekil 10: Kuvvet kazanç katsayısı 1, konum kazanç katsayısı 
0.5, gecikme süresi 100ms 

 

 

Şekil 11: Kuvvet kazanç katsayısı 0.7, konum kazanç katsayısı 
0.7, gecikme süresi 100ms 

 

 

Şekil 12: Kuvvet kazanç katsayısı 0.7, konum kazanç katsayısı 
0.7, gecikme süresi 50ms 

6. Sonuçlar 
Tasarım sınırlarında yer alan parmakların paralel hareket etmesi 
seçilen Hoecken mekanizması sayesinde başarılmıştır. 
Tasarımda değişken parça miktarı optimize edilmiştir. Robot 
koluna bağlantısının basit olması sayesinde modüler olarak uç 
eyleyicinin değiştirilmesi mümkün olmaktadır.  

Mekanizma, tek parmak için 39 mm olmak üzere yapılan 
hareket ile 78 mm’lik parmak açıklığına sahip olup güvenli 
olarak tutulabilecek parça boyutları olarak 75 mm kabul 
edilmiştir. Bu durumda da tasarım sınırlarının sağlandığı 
görülmektedir. 

Parça ağırlığı mekanizma uzuvlarının alüminyum alaşımı, 
parmakların sert plastik ve dişlilerin çelik seçilmesi sayesinde 
tasarım 500 gr ağırlığa sahiptir. DC motor, motor sürücü kartı ve 
diğer algılayıcılar/kablolamalar ile birlikte uç eyleyici, tasarım 
sınırımız olan 1 kg’ın altında kalmaktadır.  

Statik analizler DC motorun üretebildiği maksimum tork 
değerine göre yapılmış olup, mekanizmanın çalışması sırasında 
oluşabilecek herhangi bir aksaklık durumunda bile parçaların 
zarar görmemesi amaçlanmıştır. 

Tasarım amaçlarına göre parmakların iç ve dış yüzeylerine 
algılayıcı bağlanması düşünülmüş ancak proje kapsamında 
sadece iç yüzeylere algılayıcılar takılarak çalışmalar 
tamamlanmıştır.  

Uç eyleyicinin tutması hedeflenen nesnelere zarar vermeden 
gereken sıkma kuvvetini sağlayabilmesi için hibrit 
konum/kuvvet empedans kontrolü kullanılmıştır. Bunun 
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sağlanabilmesi için redüktörlü bir DC motor seçilmiş ve motor 
sürücü kullanılmıştır.  

Konum geri beslemesindeki fark kullanılarak sıkma kuvveti 
oluşumu ve temas geri beslemesi ile bilinmeyen şekildeki 
nesnelerin tutulması sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 13: Uç eyleyici yumurta tutma deneyi [12] 
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Özetçe 

Bu çalışmada, füzelerin hızından yüksek bir hıza sahip olan ve 

rastsal olarak manevra yapan bir hedefi etkisiz hale getirmek 

için işbirlikçi güdüm yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen 

yöntemin amacı hedefin gelecek zamanda yüksek ihtimalle 

bulunabilecek olduğu yerleri hesaplayarak bu yerlerin füzeler 

ile en yüksek olasılıkla kapsanması sağlayacak şekilde 

yönlendirmektir. Hedefe ait elde olan tek bilgi radardan gelen 

gürültülü konum bilgisidir. Hedef takibi, hedefin gelecekte 

bulunabilecek olduğu yerler ve bu yerlere ait olasılıklar 

literatürde hedef takibi için geliştirilen hareket modelleri 

kullanılarak Etkileşimli Çoklu Model süzgeci ile yapılmıştır. 

Füzelerin erişilebilir kümeleri ile hedefin gelecekte 

bulunabilecek olduğu yerler göz önünde bulundurularak 

yüksek olasılıklı çarpışma noktaları elde edilir. Füzeler bu 

noktalara yönlendirilerek en yüksek olasılıklı kapsama 

sağlanır. Bu çalışmada önerilen yöntem ile klasik güdüm 
yöntemleri karşılaştırılmıştır. 

Abstract 

In this study, coverage based cooperative guidance law is 

developed for neutralization of randomly maneuverable target 

that its speed is higher than missiles. The aim of this method is 

steering missiles to cover the most probable target locations 

where target may take a place in future. The only available 

information about target is noisy position data. Target tracking 

and future target state prediction are done by using Interacting 

Multiple Model filter which has motion models from 

literature. The most probable interception points are calculated 

by using reachable set of missiles and predicted target states. 

Missiles are guided to that point in order to satisfy the highest 

coverage probability. At the end, conventional guidance 
methods and purposed methods are compared. 

 

1 Giriş 

Klasik güdüm yöntemleri genellikle bir hedef ve bir füze ile 

kurgulanmıştır. Aynı zamanda hedefe ait konum ve hedefin 

manevra kabiliyetlerinin mükemmel olarak elde olduğunu 

varsayarlar. Ancak bu durum gerçek hayatta böyle değildir. 

Özellikle yüksek manevra yapan hedeflerin ivmelerini hızlı bir 

şekilde kestirmek ve buna uygun olarak füzeyi yönlendirmek 

oldukça zordur ki bu yöntemlerin performansı bu değere 

doğrudan bağlıdır [1].  

Gelişen teknoloji ile birlikte yüksek manevra kabiliyeti 

olan hedefleri tek bir önleyici füze ile etkisiz hale getirmek 

önleyici füzenin özelliklerinin artarak mükemmel bir füze 

talebini doğurur. Bu da yapılabilirlik açısından oldukça zordur 

ve maliyeti oldukça yüksektir. Son yıllarda işbirlikçi kontrol 

ve güdüm yaklaşımları bu tarz yüksek maliyetli tek bir sistem 

yerine düşük maliyetli çoklu sistemlerin bir arada kullanılarak 

tek bir mükemmel sistem ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde 
yönlenmektedir. 

Füzelerde işbirlikçi güdüm uygulamalarının bir örneği 

sabit bir alan ya da gemi gibi yavaş hareket eden platformlara 

salvo atıştır. [2] ile füzelerin çarpma zamanındaki hatalar PNG 

ivme komutuna ek olarak girdi sağlarken [3] ve [4]’te çarpma 

zamanı ve çarpma açısının ele alındığı optimal kontrol 

problemi geliştirilmiştir. Ancak bu uygulamalarda çarpma 

zamanı atış öncesinde programlandığı için hataya açıktır. Bu 

durum [5]’te öncü-takipçi stratejisi ile ele alınmış olup [6]’da 

merkezi [7]’de de dağınık işbirlikçi güdüm yöntemi 

geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin hepsinde hedefe ait hatasız 

konum ve manevra kabiliyeti gibi bilgilerin elde olduğu 
varsayılmıştır. 

Hedef bilgisinin tam ve eksiksiz olarak elde olmadığı 

durum [8]’de ele alınmıştır. Burada hedef bilgisi olasılık 

yoğunluk dağılımı olarak modellenmiştir. [9]’da parçacık 

süzgeci kullanılarak modellenmiş olup [10] ve [11] ‘de çoklu 

modeller kullanılarak modellenmiştir. [12] ise hedefin 

gürültülü pozisyon bilgisi ve hedefin yapabilecek olduğu en 

yüksek manevra limitleri ile kapsama tabanlı işbirlikçi güdüm 

yöntemi geliştirilmiştir.  

Yukarıda verilmiş olan çalışmalarda hedefin hızı 

füzelerinden hızından yüksek ve hedefin manevra kabiliyeti 

füzelerin manevra kabiliyetinden düşüktür. Bu çalışmada 

hedefe ait gürültülü bir pozisyon bilgisi kullanılarak hedeften 
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daha yavaş ve manevra yeteneği daha az olan iki adet önleyici 
füze ile hedefi etkisiz hale getirmek hedeflenmiştir.  

Çalışmanın kalan kısmı şu şekilde planlanmıştır. Bölüm 

2’de probleme ait varsayımlar, tanım ve önbilgiler yer 

almaktadır. Bölüm 3’te işbirlikçi güdüm yöntemi kapsamında 

füzelere ait erişilebilir konum kümelerin elde edilmesi, 

füzelerin ateşleme öncesinde ve sonrasında konum 

kümelerinin nasıl güncelleneceği ve füze yönelimlerinin nasıl 

yapılacağı anlatılmıştır. Bölüm 4’te benzetim çalışmaları 

yapılmış olup, Bölüm 5’te sonuçlar verilmiştir. 

2 Varsayımlar, Problem Formülasyonu ve 

Önbilgiler 

Bu çalışmada aşağıda verilmiş olan varsayımlar kullanılmıştır.  

 

2.1 Varsayımlar 

 Hedefe ait net bir pozisyon bilgisi mevcut değildir. 

 Hedef herhangi bir anda manevra yapabilir. 

 Hedef füzelerin farkında değildir. 

 Hedefin hızı füzelerin hızında yüksektir. 

 Füzelerin hareket kabiliyeti düşüktür. 

 Füzelerin uçuş süresi      ile sınırlıdır. 

 Her iki füzeninde durum vektörleri başlangıçta ve 

uçuş boyunca tam olarak bilinmektedir. 

 Başlangıçta füzelerin yönelim açılarında bir limit 

yoktur, her değeri alabilir. 

 

2.2 Problem Formülasyonu 

Hedef ve füzeler birinci derece manevra modeline sahip olup 

yuvarlanma ekseninde aerodinamik. kararlılığa sahiptir. Şekil 

1 ile gösterilen iki boyuttaki angajman geometrisinde iki adet 

füze ve bir adet hedef bulunmaktadır. Zaman adımı k ile 

belirtilmiştir. Füzelere bağlı değişkenler 1 ve 2 numaralı alt 

indisler ile hedefe bağlı değişkenler ise T alt indisi ile 

belirtilmiştir. Hız, yanal ivme, yönelim açısı ve görüş hattı 

açısı sırasıyla V, an, γ ve λ ile gösterilmiştir. x ve y ile sırasıyla 
x - y ekseni üzerindeki konumlar gösterilmiştir. 
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Şekil 1: 2D angajman geometrisi 

 
Hedef ve füzelere ait durum vektörü aşağıdaki gibidir. 

      [                           ]             (1) 

                           (2) 

 

i=T için, 

   [       ] (3) 

i=1,2 için, 

   [        (         )] (4) 

      [       ],         (         ) (5) 

 

Hedefin ve füzelerin hızları sabit kabul edildiğinde, 
hareket denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir. 

                    (     )   (6) 

                    (     )   (7) 

               
      

  

    (8) 

                 (
             

  

)   (9) 

Burada    ivme komutunu,    zaman katsayını,    ise 

örnekleme frekansını belirtir.  

2.3 Önbilgiler 

Hedef takibi ve hedefin gelecek zaman durum tahmini IMM 

süzgeci kullanılarak yapılmaktadır. Süzgeç kapsamında 

kullanılan hareket modelleri doğrusal Gauss sisteminden 

oluşmaktadır. Buna bağlı olarak IMM süzgeci içerisinde 

süzgeç modelleri doğrusal Kalman süzgecinden oluşmaktadır. 

Bu yapıdaki süzgeçler aynı zamanda IMM-KF olarak da 

adlandırılır [13]. Doğrusal Gauss sistemi aşağıdaki şekilde 
ifade edilir. 

 

                 (10) 

               (11) 

              (12) 

              (13) 

          ̂          (14) 

 

Burada    mod durumunu tanımlar ve              . 

  ise toplam mod sayısıdır. IMM süzgecinin k anındaki 

durum kestirim ve hata kovaryansı sırasıyla  ̂    ve      ile 

gösterilir. Buna bağlı olarak hedefin    zaman adımı sonraki 

durum tahmini  ̂    ,     ve    değişkenlerinden oluşan bir 

fonksiyon ile ifade edilir. 

          ̂             (15) 

IMM süzgeci kullanılarak yapılan durum tahminin 
istatistiksel ifadesi şu şekildedir. 

  (          )   ∑  
   ( ̂      

         
 ) 

  

   

 (16) 

Burada, 

   
                (17) 

  ̂      
  (    )

  
   ̂   

   (18) 

 

       
  (    )

  
    ( 

    )
  

 ∑(    )
 
    (     )

 

    

   

  
(19) 
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Yukarıdaki (16) denkleminde   
  mod olasılık değerini 

belirtir. Sonuç olarak hedefin      anındaki durum denklemi 

normal dağılıma sahiptir ve aşağıdaki şekilde ifade edilir.  

                ̂                 (20) 

Burada, 

  ̂       ∑  
   ̂      

 

  

   

 (21) 

 

        ∑   
  *       

    
  
     

( ̂      
   ̂      ) ( ̂      

   ̂      )
 
] 

(22) 

 

Yukarıdaki (20) denkleminde belirtilen hedefin   zaman 

adımı sonraki durumuna ait çok değişkenli olasılık yoğunluk 
fonksiyonu şu şekilde ifade edilir. 

 
         

   ( 
 
 
               )

              
 

(23) 

Burada        ,    ̂      ,          ,     , 

    ,       ’dir [14].  

 

3 Kapsama Alanı Tabanlı İşbirlikçi Güdüm 

Yöntemi 

Hedefin hızı füzelerin hızından yüksektir. Bu durumda hedefin 

bulunduğu yerden ziyade yüksek olasılıkla bulunabileceği 

yerleri dikkate almak hedefi etkisiz hale getirmek için daha 

etkili olacaktır [1]. Önceki bölümde hedef takibi için 

kullanılan süzgeç modelinin Gauss olduğundan bahsedilmiştir. 

Dolayısıyla kestirim sonucunda elde edilen hedef durum 

vektörü Gauss dağılıma sahiptir. Gauss dağılım yapısı gereği 

en yüksek olasılık değerini ortalama değerinde verir. Buna 

bağlı olarak hedefin gelecekte bulunabilecek olduğu yerlerin 

ortalama değerlerine füzeler yönlendirilirse, füzeler en yüksek 

olasılıkla hedefin bulunabilecek olduğu yerleri kapsamış olur.  

Hedefin zamana bağlı olarak gelecekte bulunabilecek 

olduğu yerler gibi füzelerin de uçuş sürelerine bağlı olarak 

gelecekte bulunabilecek oldukları yerler vardır. Eğer füzeler 

ile hedefin gelecekte bulunabilecek olduğu yerler ortak olursa, 

füze ile hedef o noktada buluşabilir. Bu kapsamda füzelerin 

gelecek zamanda tahmin adımlarına göre bulunabilecek 

olduğu yerleri tanımlayan erişilebilir konum kümesi 

oluşturulmuştur. Bu küme füzelerin ateşlenme zamanına 

doğrudan bağlıdır. Füze ile hedefin aynı yere bulunabilme 

ihtimallerinin artması için füzelerin ateşlenme zamanı kritik 

öneme sahiptir. 

 

3.1 Füzenin Erişilebilir Konum Kümesinin Elde 

Edilmesi 

Başlangıçta füzelerin erişilebilir konum kümesi bir çember 

yapısındadır, çünkü füzelerin başlangıç yönelim açısı üzerinde 

bir kısıt yoktur. Füzeler ateşlendikten sonra ise erişilebilir 

konum kümesindeki konumlar füzenin ateşlendikten sonra 

yapabileceği manevra sınırlarına göre bir yay yapısını alır. 

Füzelerin manevra kabiliyetleri yanal yönde 

uygulanabilecek ivme ile ilişkilidir. Bir füzenin   anında 

bulunduğu konuma göre      anında bulunabilecek olduğu 

konumların tümü füzenin    adım sonraki erişilebilir konum 

kümesini tanımlar.  

   
  (    )                       (24) 

 

Bu konum değerlerinin sınırları füzeye uygulanabilecek 

yanal ivmenin minimum ve maksimum değerleri uygulanarak 

elde edilir.   
        

       ifadesinin   anından   

   anına kadar füzeye minimum (maksimum) yanal ivme 

değeri uygulanarak elde edilen durum vektörünü tanımladığı 

kabul edildiğinde, (24) kullanılarak minimum ve maksimum 

konum sınır değerleri sırasıyla aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 

   
    (    )  ∑                      

    

   

 (25) 

   
    (    )  ∑                      

    

   

 (26) 

 

       [       
        

],                    (27) 

 

Burada       
 i-nci füzeye ait maksimum yanal ivme 

değerini tanımlar. 

Sınır değerler arasında kalan konumlar ise yanal ivme sınır 

değerlerinin ara değerleri uygulanarak elde edilir. Bu durumda 

füzelere ait erişilebilir konum kümesi aşağıdaki şekilde ifade 

edilir. 

   
  (    )  [  

    (    )   
    (    )] (28) 

Füzelerin erişilebilir konum kümesinde verilen 

konumlarda olma olasılığı 1’dir.  

3.2 Hedef ve Füzelerin Birlikte Bulunma Olasılıkları 

Hesabı 

Yukarıdaki (23) ve (28) denklemlerindeki durum vektörünün 

sadece pozisyon verilerinden oluştuğunu varsayıldığında 

füzenin    zamanı adımı sonraki erişilebilir konum kümesi 

içerisindeki her bir elemanın hedefin    zaman adımı sonraki 

olabileceği yerlerden biri olma olasılığı aşağıdaki şekilde 

hesaplanır. 

 

   (  
  (    )   )   (  

  (    )   ̂              ) (29) 

 

Burada    (  
  (    )   ) ’nin boyutu   

  (    ) ’ye 

eşittir. (29) denklemi ile ifade edilen olasılık değerleri ile 

füzelerin erişilebilir konum kümeleri bir arada 

düşünüldüğünde her bir füze ile hedefin zamana bağlı olarak 

aynı bölgede olma (çarpışma) durumunu tanımlayan zaman-

konum-olasılık bilgileri elde edilmiş olur. Bu çalışmada amaç 

hedefin gelecek zamanda yüksek ihtimalle bulunabilecek 

olduğu yerleri hesaplayarak füzeleri bu yerlerin en yüksek 

mertebede kapsanması sağlayacak şekilde yönlendirmek 

olduğu için (29) denklemi füzeler ateşlenmeden önceki 

(başlangıç durumu) ve sonraki durumlara göre aşağıdaki 

şekilde düzenlenir. 

3.2.1 Durum 1: Ateşlenme Öncesi 

Bu durum, füzelerin ikisinin de henüz ateşlenmediği anı ifade 

eder. Bu durumda             olarak ifade edilir. Bu 

kapsamda füzelerin erişilebilir konum kümeleri çember 
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yapısındadır ve   (  
  (    )   ) konum kümeleri içerisinde 

olası ortak noktaları dikkate almadan hesaplanır.  

3.2.2 Durum 2: En Az Bir Füze Ateşlendikten Sonra 

Bu durum füzelerden birinin ateşlendiği ve konum kümeleri 

arasında     adet ortak noktanın olduğu durumu ifade eder.  

 

    {  
  (    )}   

 
 (  

  (    )    
  (    )) (30) 

 

Bu kapsamda (30) kullanılarak füzelere ait erişilebilir konum 

kümeleri aşağıdaki şekilde güncellenir ve güncel kümeye göre 

  (  
  (    )   ) hesaplanır. 

 

 

  (  
  (    )   )     (  

  (    )   )    

 

    {
  

  (    )     
  (    )

  
  (    )    

  (    )   
  (    )

 

 

    {
  

  (    )    
  (    )   

  (    )

  
  (    )    

  (    )
 

(31) 

 

(30) ve (31) denklemleri sonucunda her iki füzeye ait 

konum kümelerine ait ortak bir nokta bulunmaz. Böylelikle 

füzeler için aynı anda aynı noktaya yönelme durumu ortadan 

kalkar. Bu durum hedefin bulunma ihtimali olan yerlere göre 

füzelerin kapsama alanını artırır. 

Eğer füzeler ateşlendikten sonra konum kümeleri arasında 

herhangi bir ortak nokta bulunmuyorsa konum kümeleri 

üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan    (  
  (    )   ) 

hesaplanır. 

 

3.3 Güdüm Yöntemi 

Her bir zaman adımında füzelerin erişilebilir kümesi ve 

hedefin o andaki istatistiklerine göre hedefin gelecekte 

bulunabilecek olduğu yerler ve bu yerlere ait olasılıklar 

hesaplanır. Bu zaman adımı içerisinde füzelerin en yüksek 

olasılıklı çarpışma noktasına yönelmesi sağlanarak hedef ile 

füzenin aynı anda aynı alanda olması sağlanır. İşbirlikçi 

güdüm yöntemi ile füzelerin erişilebilir konum kümelerinin 

aynı tahmin adımına göre ortak noktaya sahip olduğu 

durumunda füzeler aynı noktaya değil olasılık değerlerine göre 

farklı noktalara yönlendirilir. Böylelikle her bir tahmin 

adımında hedefin yüksek olasılık ile bulunabilecek olduğu 

noktalar kapsanmış olur.  

      , k zaman adımına göre hedef ile i-nci füzenin 

çarpışma olasılığının en yüksek olduğu gelecek zaman adımını 

ifade eder. 

             ( 
 
   

          )
   [    ] 

 (32) 

 

       değerine bağlı olarak i-nci füze ile hedefin çarpışma 

olasılığının en yüksek olduğu konum ise aşağıdaki şekilde 

ifade edilir. 

            
  (        ) (33) 

 

i-nci füzenin açı kontrolcüsüne (33) denklemindeki konum 

ile füzenin k anındaki konumu arasındaki tahmini görüş açısı 

değeri,       , uygulanarak füzenin ilgili noktaya yönlenmesi 

sağlanır. Bu çalışma kapsamında açı kontrolcüsü kritik bir 

öneme sahip değildir. Bu yüzden iki döngülü klasik kontrol 

yöntemi kullanılarak açı kontrolü yapılmaktadır.  

              (               ) (34) 

     i-nci füzenin ateşlenme zamanını belirtir. Füze hedefin 

gelecekte bulunabilecek olduğu yerin kendi erişilebilir kümesi 

içerisinde en yüksek olasılık değerine ulaştıktan hemen sonra 

ateşlenir. Eğer               ise, füze aradaki zaman farkı 

kadar bekledikten sonra ateşlenir.  

         füze ateşlenme koşulu sağlandığı durumdaki görüş 

açısı değerine eşittir ve (34) denklemi kullanılarak elde edilir. 

4 Benzetim Çalışması 

Benzetim çalışması kapsamında örnekleme zamanı 10 Hz 

olarak kabul edilmiştir. Hedefin hareketine ait özellikler 

aşağıdaki gibidir.  

 

      [           ] 

       

                             

(35) 

 

Hedeften alınan ölçüm sadece hedefin x-y düzlemindeki 

koordinatlardır. Ölçüm her bir eksende 100m standart 

sapmaya sahiptir. IMM-KF süzgecinde 4 adet koordineli 

dönüş modeli 1 adet de sabit hızlı model kullanılmıştır [15]. 

Süzgeçlerde kullanılan hareket modellerine ait süreç gürültüsü 

standart sapması 40m’dir. Koordineli dönüş modellerinde 

açısal hız değerleri             ve             olarak 

alınmıştır. IMM süzgecindeki geçiş olasılığı matrisinin çapraz 

değerleri 0.992, kalan değerler ise 0.002 olarak alınmıştır. 

Karşılaştırma yapmak amacıyla klasik güdüm 

yöntemlerinden PNG (Oransal Seyir Güdümü ) ve APNG 

(Artırılmış Oransan Seyir Güdümü) kullanılmıştır. Her iki 

yöntem için de oransal seyir sabiti 3 alınmıştır. APNG için 

hedefin ivme verisine ihtiyaç vardır. Hedef takibi modellerinin 

durum vektörlerinde ivme verisi yer almadığı için benzetimde 

hedefin gerçek ivme verisi kullanılmıştır. Kıyaslamanın 

güvenilirliğini artırmak için klasik yöntemler kullanılarak 

yapılan benzetimlerde önerilen yöntemlerdeki ateşleme 

zamanları kullanılmıştır.  

Benzetim hedef ile füzelerden herhangi biri arasındaki 

mesafe 60m’den küçük olduğu anda sonlanmaktadır. Ek 

olarak füzeler ile hedef arasındaki mesafenin artması 

durumunda da benzetim sonlanır ve ıska olarak raporlanır. 

Füzelere ait özellikler aşağıdaki gibidir. Alt indis i ile 

gösterilen değerler her iki füze için de ortaktır. 

 

                           

                        

       

      
      

(36) 

4.1 Senaryo 1 

Bu senaryoda füzelerin hızı             alınmıştır. Uçuş 

süresi ise 15sn ile sınırlıdır. Şekil 2 ile hedef ve füzelerin 

benzetim boyunca oluşturdukları yörüngeler gösterilmiştir. 

Şekil 3 hedef ile füzelerin benzetim zaman adımına göre 

arasındaki bağıl uzaklık göstermektedir. Füze 1, 7.3 sn’de 

Füze 2 ise 4.4 sn’de ateşlenmiştir.  
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Şekil 2: Senaryo 1 hedef ve füzelerin yörüngeleri 

 

Şekil 3: Senaryo 1 Hedef ile füzeler arasındaki bağıl 

mesafe 

Tablo 1 ile benzetim boyunca hedef ile füzeler arasındaki en 

yakın uzaklık ve füzenin bu uzaklığı yakaladığı toplam uçuş 

süresi belirtilmiştir. Bu senaryoda Füze 2 ile hedef arasındaki 

mesafe benzetimin sonlanması için tanımlanmış olan mesafe 

değerinin altına düştüğü için benzetim sonlanmıştır. Buna 

bağlı olarak Füze 1’e ait bir değerlendirme yapılmamıştır. 

 

Tablo 1: Senaryo 1 füzelerin performansları 

Yöntem 
Füze 1 Füze 2 

Süre (sn) Mesafe (m) Süre (sn) Mesafe (m) 

PNG - - 14.6 779.6 
APNG - - 12.4 46.43 

Önerilen - - 12.8 43.33 

 

4.2 Senaryo 2 

Bu senaryoda füzelerin hızı            alınmıştır. Uçuş 

süresi ise 15sn ile sınırlıdır. Şekil 4 ile hedef ve füzelerin 

benzetim boyunca oluşturdukları yörüngeler gösterilmiştir. 

Şekil 5 hedef ile füzeler arasındaki benzetim zamanı boyunca 

olan bağıl uzaklık göstermektedir. Füze 1, 4.4 sn’de Füze 2 ise 

3.3 sn’de ateşlenmiştir. Tablo 2 ile benzetim boyunca hedef ile 

füzeler arasındaki en yakın uzaklık ve füzelerin bu uzaklığı 

yakaladığı toplam uçuş süresi belirtilmiştir. Bu senaryoda 

hedef öncelikli olarak Füze 2 ateşlenerek etkisiz hale 

getirilmeye çalışılmıştır. Ancak hedefin yapmış olduğu 

manevra sonucunda her üç yöntem de hedefi etkisiz hale 

getirememiştir. Füze 1 ise Füze 2’den sonra ateşlenmiş olup, 

hedef ile füze arasındaki en kısa mesafe sadece önerilen 

yöntem ile elde edilmiştir.  

 

Tablo 2: Senaryo 2 füzelerin performansları 

Yöntem 
Füze 1 Füze 2 

Süre (sn) Mesafe (m) Süre (sn) Mesafe (m) 

PNG 13.7 178.5 8.3 990.6 
APNG 10.8 93.06 8.4 295.8 

Önerilen 11.7 52.13 8.5 652.5 

 

 

Şekil 4: Senaryo 2 hedef ve füzelerin yörüngeleri 

 

Şekil 5: Senaryo 2 Hedef ile füzeler arasındaki bağıl 

mesafe 

Genel olarak PNG yönteminin performansı sabit hedefleri 

etkisiz hale getirmek için oldukça yüksektir. Dolayısıyla bu 

senaryodaki düşük performansı beklendiği gibidir. Ancak 

hedefin yapmış olduğu hareketin ivme değeri doğrudan 

APNG’ye beslendiği durumda dahi en kısa mesafe değeri 

önerilen yöntem ile elde edilmiştir. Bu sonuç, füzelerin 
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manevra kabiliyetlerinin sınırlı olması ile açıklanabilir. Çünkü 

APNG’de hedef ile füze arasındaki mesafe azaldığında 

füzenin yapması gereken manevranın değeri artar. 

5 Sonuçlar 

Bu çalışma kapsamında füzelerin hızından yüksek bir hıza ve 

yüksek bir manevra kabiliyetine sahip bir hedefin düşük hızlı 

ve düşük manevra kabiliyetli iki adet füze ile etkisiz hale 

getirilmesi amacıyla kapsama tabanlı işbirlikçi güdüm 

yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem hedefin gelecek zamanda 

bulunabilecek olduğu yerleri ve bu yerlere ait olasılık 

değerlerini, füzelerin erişilebilir kümeleri ile ilişkilendirilerek, 

hedefin bulunma olasılığı yüksek olan yerlerin füzeler 

tarafından kapsanmasını sağlamaktadır. Füzeler arasındaki 

işbirliği erişilebilir kümeler içerisindeki ortak noktaların 

yüksek olasılık değerlerine göre düzenlenmesi ve farklı tahmin 

adımları içerisinde en yüksek olasılık değerinin elde edildiği 

konumları tahmini çarpışma noktası olarak atanmasıyla 

sağlanır. Klasik yöntemler ile karşılaştırma yapıldığında, 

önerilen yöntemin hareketli hedefler üzerinde hedefin hareket 

ivmesini doğru şekilde bilindiği durumda optimal bir çözüm 

sunan APNG yöntemi ile aynı performansa sahip olduğu 

gösterilmiştir. Ancak önerilen yöntemin hesaplama 

karmaşıklığı APNG’den oldukça yüksektir. İleriki 

çalışmalarda hesaplama karmaşıklığını gidermek için saklı 
Markov modeli gibi çözümler üzerinde durulacaktır.  
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Özetçe 

Kullanımları giderek yaygınlaşan robotik sistemlerin hareket 

sığaları içindeki belli alanlara hareketlerinin fiziksel çarpışmayı 

önlemek gibi nedenlerle sıklıkla engellenmesi gerekmektedir. 

Bunun için, genellikle, kullanıcı tarafından farklı geometrik 

şekillerde harekete yasak alanlar tanımlanır. Bu çalışmada, 

hareket eksenlerine dik ve bu eksenlerle belli bir açı yapan 

dikdörtgen şeklindeki yasak alanlar için bir yöntem 

önerilmiştir. Açılı yasak alanlar sayesinde sistemin etkinlik 

alanının artacağı öngörülerek geliştirilen bu yöntemin etkinliği 

benzetimlerle doğrulandıktan sonra gerçek sistemlerle yapılan 
deneylerle de gösterilmiştir. 

Abstract 

Motion of robotic systems at certain regions within their 

workspace frequently needs to be avoided due to some 

requirements such as avoidance of a physical collision. In 

general, motion-forbidden regions having different geometric 

shapes are defined for this purpose. In this work, a novel 

method for rectangular regions, that are either parallel to 

motion axis or rotated at certain angles, is proposed. The 

method developed with the belief of increased system 

effectiveness via rotated motion-forbidden regions has been 

verified through simulations. Finally, the effectiveness of the 

proposed method is also demonstrated by tests on actual 

systems. 

1. Giriş 

Robotik sistemler, son 40 yılda artan bir hızla ilgi çekmeye ve 

uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde silah sistemleri, keşif 

ve gözetleme sistemleri, endüstriyel ve mobil robotlar gibi çok 

sayıda robotik sistem yoğun olarak geliştirilmekte ve 

kullanılmaktadır [1–4]. ASELSAN tarafından geliştirilen ve 

farklı ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan silah 
sistemlerinden iki örnek Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Bu sistemler farklı görevler için kullanıldıkça ortaya çıkan 
ihtiyaçlardan biri de hareket sığası içinde olan ama sistem ya da  

  
(a) (b) 

Şekil 1: MUHAFIZ (a) ve SARP (b) sistemleri. 

görev açısından tehlike oluşturabilecek alanlardaki hareketin 

önlenmesidir. Kullanıcı tarafından harekete yasak alanların 

tanımlanması ve yazılımsal olarak sistemin bu alana girmesinin 

engellenmesi yaygın olarak tercih edilen bir çözümdür [5–7]. 

[5]’de bu problem için minimal müdahale tabanlı bir kontrol 

stratejisi sunulmuştur. [6]’da sunulan yaklaşımda ise, yasak 

alanlar mobil robot alanındaki engeller gibi ele alınarak o 

alanda geliştirilen bazı çarpışma engelleme yaklaşımları 

kullanılmıştır. Ayrıca literatürde bilinen sanal kütle ve 

potansiyel alan gibi farklı çarpışma engelleme yöntemleri 

kullanılmaktadır. [7]’de ise bu problem güvenlik sınırı 

kavramına dayalı bir anlayışla ele alınmıştır. Son olarak, 

sistemin hareket sığasının sınırlarının ilerlenen yöndeki en 

yakın yasak alanın sınırını dikkate alacak şekilde anlık olarak 
değiştirilmesi de düşünülebilir. 

Silah sistemleri genelde yan eksende 360o, yükseliş 

ekseninde ise -10o ile 80o arasında hareket edebilmektedir. Şekil 

1’deki ilk fotoğrafta görülebileceği üzere, sistem yan 

eksenindeki hareketi sırasında geminin köprü üstüne çarpabilir. 

Böylesi bir durumda, sistemin çarpma sonucu hasar alması, 

yakındaki bir kullanıcının fiziksel zarar görmesi ve atış riski de 

düşünüldüğünde ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, 

bu bölgede Şekil 2’deki gibi bir yasak alan tanımlanması ve 

sistemin bu yönde komut alsa bile bu alana girmemesi 

sağlanmalıdır. 

Yasak alanlar farklı geometrik şekillerin (dikdörtgen, 

yamuk, çokgen vb.) yanında herhangi bir kapalı eğri olarak da 

tanımlanabilir. Bu çalışmada, hareket eksenlerine göre belli bir 

açıya da sahip olabilen dikdörtgenler ele alınmıştır. Şekil 2’deki 

üçgen şeklinde kubbesi olan ve girilmesi istenmeyen alan, 

yalnızca hareket eksenlerine dik yasak alanlar ile 

tanımlandığında taranmış olarak gösterilen alandaki hareket de 

kısıtlanacaktır. Aynı problem yasak alanların hareket 

eksenlerine açı da yapabilmesi sayesinde, 2 yasak alan 

kullanılarak daha doğru tanımlanmıştır. Bu örnekte, hareket 

eksenlerine dik olmayan yasak alanlar da kullanıldığında % 25  

 

Şekil 2: Beşgenin iki yasak alan ile tanımlanması. 
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daha az bir alandaki hareket engellenir. Böylece, sistemin 

görevini gerçekleştirebileceği alan, dolayısıyla da sistemin 
etkinliği artar. 

Bildirinin geri kalanında öncelikle problem tüm 

yönleriyle özetlenmiştir. Bu probleme yönelik geliştirilen 

yöntemin anlatılmasından sonra hareket eksenlerine dik yasak 

alanlardan sakınmak için geliştirilen çözüm detaylı şekilde 

açıklanmıştır. Ardından bu çözümü de kullanarak açılı yasak 

alanlara yönelik geliştirilen basit yaklaşım ortaya konmuştur. 

Geliştirilen yöntem hem benzetim hem de gerçek sistem 

üzerindeki sonuçları verildikten sonra son bölümde yöntem ve 
sonuçlar tartışılmıştır. 

2. Problem Tanımı 

Bu çalışmada ele alınan temel problem, sistemlerin hareket 

sığası içinde olan birden fazla alandaki hareketinin gerçek 

zamanlı çalışan bir hareket kontrol yazılımı ile engellenmesidir. 

Örnek olarak ele alınan sistemler, 2 eksende (yan ve 

yükseliş eksenleri) hareket kabiliyetine sahip silah 

sistemleridir. Silahın ucunun karşı düzlemdeki izdüşümü 

dikkate alınarak Şekil 3’te görülebileceği gibi hareket 

eksenlerinin X-Y eksen takımına taşınmasıyla problemin 

basitleştirilmesi mümkündür. En basit haliyle, yasak alanlar 

hareket eksenlerine dik dikdörtgenler olacak şekilde 
tanımlanabilir. 

Önceki bölümde anlatıldığı gibi, hareket eksenlerine dik 

yasak alanların yerine açılı yasak alanların kullanımı 

sistemlerin etkinliğini artıracaktır. Bu nedenle, örneğin Şekil 

3’teki dikdörtgenin alt kenarının x eksenine paralel olmadığı 
yasak alanlar da ele alınmıştır. 

Son olarak, böylesi sistemlerin hareket kontrolü gerçek 

zamanlı çalışan gömülü yazılımlar ile gerçekleştirildiğinden 

problemin gerçek zamanlı çalıştırılabilecek bir yöntemle 
çözülmesinin gerektiği dikkate alınmıştır. 

3. Yöntem 

3.1. Hareket Eksenlerine Dik Yasak Alanlar 

Hareket eksenlerine dik yasak alanlar için yasak alan  

 

Şekil 3: Problem ve semboller. 

koordinatları, sistemin anlık konumu ve hızı gibi tüm vektörel 

büyüklükler Şekil 3’te gösterildiği gibi X-Y eksen takımında 

ele alınmıştır ve algoritma bu düzlemde tasarlanmıştır. 

Bildirinin geri kalanındaki detaylı anlatımdaki semboller Şekil 

3’e uygun kullanılmış; yeni semboller ise kullanıldığı ilk yerde 
açıklanmıştır. 

Hiyerarşik olarak üst seviyedeki algoritma Şekil 4’te 

özetlenmiştir. İkinci adımdaki her yasak alan için tekrarlanacak 

işlemler Şekil 5’te detaylı olarak verilmiş ve ilerleyen 

kısımlarda açıklanmıştır. 

Sistem çalışmaya başladığındaki konumunun yasak alanın 

içinde olması veya yasak alana yakınken ani bir hız değişimi 

sonrası ya da yasak alanın dinamik olarak değiştirilmesiyle 

sistemin mevcut konumu üzerine gelmesi gibi durumlarda 

sistemin anlık konumu yasak alanın içerisinde olabilir. Bu 

nedenle, ilk olarak, sistemin anlık konum bilgisiyle yasak 

alanın sınırları karşılaştırılır: 

𝑥𝑚𝑖𝑛 < 𝑥0 < 𝑥𝑚𝑎𝑥⏟            
𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟𝑋

 ∨ 𝑦𝑚𝑖𝑛 < 𝑦0 < 𝑦𝑚𝑎𝑥⏟            
𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟𝑌

 (1) 

Bu koşul sağlandığında, sistemin yasak alanın dışına 

çıkarılması için belli büyüklükte bir referans hız uygulanır. 

�⃑⃑� 𝑎𝑛𝑙𝚤𝑘 sistemin anlık gerçek hız vektörünü, ωkaçış ≥ 0 

kullanıcı tarafından belirlenen hız büyüklüğünü,  �⃑⃑� 𝑢𝑦𝑔 ise 

uygulanacak referans hızı gösterdiğinde, bu hız şu şekilde 

hesaplanır: 

�⃑⃑� uyg = −sgn(�⃑⃑� anlık) ∗ 𝜔kaçış (2) 

Sistem yasak alan içerisinde değilse, yasak alanın hareket 

doğrultusunda olup olmadığı kontrol edilir. Sistemin mevcut 
konumundan geçen ve hızının yönündeki doğruyu ifade eden  

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑦 −
𝜔𝑟𝑒𝑓𝑦

𝜔𝑟𝑒𝑓𝑥
. (𝑥 − 𝑥0) − 𝑦0 = 0 

(3) 

denklemindeki 𝑓(𝑥, 𝑦) fonksiyonu yasak alanın köşe noktaları 

için hesaplanır. Tüm köşe noktaları doğrunun üzerinde ya da 

altında kaldığında; başka bir deyişle,  

𝑓(𝑝 𝑖) ≥ 0 ⋀  𝑓(𝑝 𝑖) ≤ 0 ,     ∀i ∈ {1, … , 4} 

 

(4) 

koşulu sağlandığında hareket doğrultusunda yasak alan 

olmadığı anlaşılır. 

Hareket doğrultusunda yasak alan olması (Eş. 4’teki 

koşulun sağlanmaması), sistemin yasak alana yaklaştığını 

göstermez. Örneğin, Şekil 6’daki 1. örnek alana yaklaşıyorken, 

2. örnek alandan uzaklaşmaktadır. Buna karşın, mevcut 

konumdan yasak alana çizilen vektörün bileşenleri ile hız 

vektörünün bileşenlerinin aynı yönde olması yasak alana 

yaklaşıldığının tespiti için yeter koşuldur. Bu tespit için, 

öncelikle yasak alanın merkezinin koordinatları hesaplanır: 

[𝑐𝑥    𝑐𝑦]
𝑇
= [
𝑥𝑚𝑖𝑛 + 𝑥𝑚𝑎𝑥

2
      
𝑦𝑚𝑖𝑛 + 𝑦𝑚𝑎𝑥

2
]
𝑇

   
(5) 

 

Şekil 4: Üst seviye algoritma. 

Başlangıç 
Hesaplamaları

Her Yasak Alan 
için 

Tekrarlanacak 
İşlemler

Referans Hızın 
Belirlenmesi
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Şekil 5: İkinci kademe algoritma akış diyagramı. 

 

Şekil 6: Doğrultu ve yaklaşmanın farkı. 

Ardından, mevcut konumdan bu noktaya çizilen vektör 

([𝐾𝑥 𝐾𝑦]𝑇) ve Eş. 1’deki tanımlamalar kullanılarak 

              (𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟𝑋 ⋀ 𝑠𝑔𝑛(𝐾𝑥 ∗ 𝜔𝑟𝑒𝑓𝑥) > 0)  ∨ … 

[𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟𝑌 ⋀ 𝑠𝑔𝑛 (𝐾𝑦 ∗ 𝜔𝑟𝑒𝑓𝑦) > 0)] 

 

 

(6) 

koşulu kontrol edilir.  

Özetle, Eş. 4’te verilen koşul sağlanmadığı ve Eş. 6’da 

verilen koşul sağlandığında, harekete devam edilirse yasak 

alana girme riski tespit edilir. Bu durumda, hemen durma 

işlemine başlandığında son ivme ve hız da Şekil 7’de 

gösterildiği gibi sıfır olacak şekilde durulacak tahmini konum 

hesaplanır. Bu hesaplama için öncelikle Şekil 7’de gösterildiği 

gibi maksimum ivme değeri ile belirli bir süre yavaşlanacağı, 

daha sonra azalan ivmeyle durulacağı varsayılır. �⃑⃑� 𝑙𝑖𝑚 ivmenin 

azalmaya başlaması gereken limit hızı, 𝜏 = [𝜏𝑥 𝜏𝑦]𝑇 ivmenin 

azalmasının zaman sabitini ve 𝑛 kaç zaman sabiti kadar süre 

sonunda sistemin ivmesinin sıfıra ulaştığının kabul edileceği 
tamsayı olarak tanımlandığında, limit hız şöyle hesaplanabilir: 

�⃑⃑� 𝑙𝑖𝑚 = 𝛼 𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝜏 ∗ (𝑒
−𝑛 − 1) (7) 

Sabit ve azalan ivmeli kısımlardaki yer değiştirmeler sırasıyla 

S⃑ 1 ve S⃑ 2 ile gösterildiğinde bu değerler ve toplam yer 
değiştirme şöyle hesaplanabilir: 

𝑆 1 =
�⃑⃑� 𝑎𝑛𝑙𝚤𝑘

2
− �⃑⃑� 𝑙𝑖𝑚

2

2𝛼 𝑚𝑎𝑥
 

 

 

𝑆 2 = 𝛼 𝑚𝑎𝑥. 𝜏 
2[1 − 𝑒−𝑛 − 𝑛𝑒−𝑛]  

𝑆 =  𝑆 1 + 𝑆 2 (8) 

Sonuç olarak, 𝑆𝑥 ve 𝑆𝑦 sırasıyla x ve y eksenleri toplam yer 

değiştirmeleri olarak tanımlandığında, sistemin ivme ve hızı 
sıfıra düştüğündeki tahmini konumu şöyle hesaplanır: 

[
𝑥𝑒𝑠𝑡
𝑦𝑒𝑠𝑡

] =  [
𝑥0
𝑦0
] + [

𝑆𝑥
𝑆𝑦
]  (9) 

 

Şekil 7: İvme-Hız grafikleri. 

* Her yasak alan için:

Başlangıç *
Sistem Anlık 

Pozisyonuna Göre Yasak 
Alanın İçinde Mi?

Yasak Alan Sistemin 
Hareket Doğrultusunda 

Mı?

Sistem Hareket 
Doğrultusundaki Yasak 
Alana Yaklaşıyor Mu?

Sistemin Tahmini Durma 
Konumu Yasak Alanın 

İçinde Mi?

Herhangi Bir Yasak Alan 
Atlanmış Mı?

Hangi Eksen 
Referans Hızının  
Manipülasyona 
Uğrayacağının 
Belirlenmesi

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Evet

Hayır
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Eş. 1’de mevcut konum için hesaplanan yasak alan 

içerisinde olma koşulu bu kez de aynı şekilde tahmini konum 
için hesaplanır: 

𝑥𝑚𝑖𝑛 < 𝑥est < 𝑥𝑚𝑎𝑥⏟            
𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟𝑋𝑒𝑠𝑡

 ∨ 𝑦𝑚𝑖𝑛 < 𝑦𝑒𝑠𝑡 < 𝑦𝑚𝑎𝑥⏟            
𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟𝑌𝑒𝑠𝑡

 (10) 

Bu kontrol sonucunda, tahmini konumun yasak alanın 

içerisinde olduğu belirlenirse, mevcut hareketin devam 
ettirilmesi durumunda yasak alana gireceği anlaşılmış olur. 

Eş. 10’un sağlanmadığı durumlarda bile, yazılımın ayrık 

zamanlı çalışması, yüksek hızlar ya da yasak alanın çok küçük 

kalınlığa sahip olması gibi sebeplerle yasak alana girilecek 

olması mümkün olabilir. Bu olasılık, örneğin Şekil 3’te 

[𝑥𝑒𝑠𝑡2 𝑦𝑒𝑠𝑡2]
T

 ile gösterilen tahmini durma noktası için 

geçerlidir. Böylesi durumlarda da Eş. 10 sağlandığında yapılan 

işlemler aynen sürdürülür. 

Tahmini konumun yasak alan içerisinde olduğu ya da 

yasak alanın yukarıda anlatıldığı şekilde atlandığı 

anlaşıldığında öncelikle Eş. 1’deki koşullar tekrar incelenir. 

𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟𝑋 sağlanıyor ise referans hızın y-bileşeni, 𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟Y 

sağlanıyor ise x-bileşeni sıfırlanacak şekilde çıktı referans hız 

üretilir. 

Her iki koşul sağlanmadığında ise, sistemin mevcut 

konumuna göre hangi bileşenin sıfırlanacağına karar verilir. 

Bunun için, öncelikle mevcut konumun x-bileşeni yasak alanın 

x-eksenindeki sınırları ile karşılaştırılır ve yasak alana ilk 

olarak hangi x-değerinde temas edileceği belirlenir. Daha 

sonra, bu x-değeri için Eş. 3’teki denklem çözülerek, temasın 

gerçekleşeceği y-değeri de bulunur. Bu şekilde hesaplanan y-

değeri 𝑦𝑐𝑎𝑙 ile gösterildiğinde, kontrolcüye uygulanacak 

referans hız şu şekilde belirlenir: 

�⃑⃑� 𝑢𝑦𝑔 = {

[
𝜔𝑟𝑒𝑓𝑋
0
] , 𝑦𝑐𝑎𝑙 ≥ 𝑦𝑚𝑖𝑛 ∨ 𝑦𝑐𝑎𝑙 ≤ 𝑦𝑚𝑎𝑥

[
0

𝜔𝑟𝑒𝑓𝑌
] , 𝑦𝑐𝑎𝑙 = 𝑦𝑚𝑖𝑛 ∧ 𝑦𝑐𝑎𝑙 = 𝑦𝑚𝑎𝑥

 

(11) 

3.2. Açılı Yasak Alanlar 

Açılı yasak alanlardan sakınma problemine basit bir çözüm 

oluşturmak için Şekil 8’de gösterilen yaklaşım önerilmiştir. Bu 

yaklaşımda, eksen takımı ilgili yasak alanın açısı kadar 

döndürülerek bakış açısı değiştirilebilir. Böylece problem, 

çözümün Bölüm 3.1’deki şekliyle hazır olduğu bir düzleme 

taşınmış olur. Bu yeni eksenlerde elde edilen çözüm, bu kez ters 

yönde döndürülerek orijinal eksen takımındaki çözüm elde 

edilir. Örnek bir açılı yasak alan için orijinal ve dönmüş eksen 
takımları ile kullanılan semboller Şekil 9’da gösterilmiştir. 

Bu yaklaşımda, yasak alanın köşe nokta koordinat 

değerleri, sistemin anlık konumu ve girdi olarak kullanılan 

referans hız değeri gibi tüm vektörel büyüklükler,  

𝑅 =  [
𝑐𝑜𝑠Ө −𝑠𝑖𝑛Ө
𝑠𝑖𝑛Ө 𝑐𝑜𝑠Ө

] (12) 

 

 

şeklinde verilen rotasyon matrisiyle çarpılarak yeni eksen 

takımına taşınmış olur. 

 

Şekil 8: Açılı yasak alanlar için önerilen yaklaşım. 

 

Şekil 9: Eksen rotasyonuyla bakış açısı değiştirme. 

[
𝜔𝑟𝑒𝑓𝑥

′

𝜔𝑟𝑒𝑓𝑦
′] = 𝑅 [

𝜔𝑟𝑒𝑓𝑥
𝜔𝑟𝑒𝑓𝑦

] (13) 

[
𝑝1𝑥

′

𝑝1𝑦
′…
𝑝4𝑥

′

𝑝4𝑦
′ ]
2x4

= 𝑅 [
𝑝1𝑥
𝑝1𝑦

…
𝑝4𝑥
𝑝4𝑦

 ]
2x4

 (14) 

[
𝑥0
′

𝑦0
′] = 𝑅 [

𝑥0
𝑦0
] 

(15) 

Dik yasak alanlar için Bölüm 3.1’de anlatılan yöntem bu 
şekilde hesaplanan yeni değerlerle aynen uygulanır.  

Son olarak, bu yolla elde edilen referans hız çıktısı Eş. 

12’deki rotasyon matrisinin tersiyle çarpılarak açılı yasak 

alanın verildiği ilk koordinat düzlemine geri dönülür ve bu 

referans hız değeri çıktı olarak üretilir: 

 [
𝜔𝑟𝑒𝑓𝑥
𝜔𝑟𝑒𝑓𝑦

] =  𝑅−1 [
𝜔𝑟𝑒𝑓𝑥

′

𝜔𝑟𝑒𝑓𝑦
′] = 𝑅

𝑇 [
𝜔𝑟𝑒𝑓𝑥

′

𝜔𝑟𝑒𝑓𝑦
′] 

 

(16) 

 

 

4. Benzetim Sonuçları 

Geliştirilen yöntem MATLAB/Simulink ortamında yapılan 

benzetimlerle doğrulanmıştır. Benzetimler için basit bir sistem 

modeli kurularak kontrolcü ve sistem tepkisine benzer bir tepki 

elde edilmeye çalışılmıştır. 2 farklı senaryoda benzetimler 

yapılmış ve referans hız girdisi ile geliştirilen yöntemle 

hesaplanan hız çıktıları sunularak önerilen yöntemin başarısı 
doğrulanmıştır.  

İlk senaryo ve sonuçları Şekil 10 (a)’da gösterilmiştir. 

Önerilen algoritmanın girdi olarak verilen referans hızı uygun 

şekilde değiştirerek sistemin yasak alanlara girmesini 

engellediği görülmektedir.  

İki yasak alanın kesişerek kapalı bir köşe oluşturduğu Şekil 

10 (b)’deki daha zor senaryoda ise sistem hareket edebileceği 

bir referans hız değeri gelene kadar yasak alanların kesişim 

noktasında durmuş ve referans hız değişince hareketine uygun 

şekilde devam etmiştir. 

5. Gerçek Sistemdeki Sonuçlar 

Gerçek sistem üzerinde Şekil 11’de gösterilen yasak alanlar 

tanımlanarak testler gerçekleştirilmiştir. Benzetim 

sonuçlarından farklı olarak, bu kısımda sistemin gerçek hızı da 

verilmiş; bu hız üzerindeki kontrolcü ve donanım kaynaklı 

salınımlara rağmen algoritmanın yasak alana girilmesinin 
engellediği doğrulanmıştır. 

Problemin 
Dönmüş Eksen 

Takımına 
Taşınması

Dik Yasak Alanlar 
için Önerilen 

Yöntemin 
Uygulanması

Çözümün Orjinal 
Eksen Takımına 

Taşınması
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(a) (b) 

Şekil 10: Benzetim sonuçları. 

 

 

  

  
Şekil 11: Gerçek sistemdeki sonuçlar. 
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6. Sonuç ve Değerlendirmeler 

Bu çalışmada iki eksenli robotik sistemlerin hareket sığası 
içindeki belli alanların harekete yasak alan olarak tanımlanması  

problemi incelenmiş ve böylesi alanların birer yasak alan olarak 

ele alınmasını esas alan bir yöntem geliştirilmiştir. Öncelikle, 

bu yasak alanların hareket eksenlerine dik tanımlanabileceği 

gibi belli bu eksenlere göre açılı yasak alanların 

tanımlanmasıyla sistem etkinliğinin artırılabileceği 
açıklanmıştır. 

Hareket eksenlerine dik yasak alan tanımlamaları için 

geliştirilen çözümün bakış açısı değiştirilerek açılı yasak 

alanlara da aynen uygulanması önerilmiştir. Bu sayede, 

doğrudan çözülmesi bir hayli karmaşık olacak açılı yasak alan 

probleminin dik yasak alana göre fazladan yalnızca birkaç 

matris çarpımı ile çözülmesi önerilmiştir. Bu öneri hem 

benzetim hem de gerçek sistemdeki test sonuçları ile 

doğrulanmıştır. 

Geliştirilen yöntem iç içe çok sayıda kontrol yapılmasını 

öngördüğünden ve herhangi bir kontrol sonucu yasak alana 

girme riskinin olmadığı anlaşıldığında geri kalan işlemler 

yapılmayacağından, hareket kontrol sistemlerindeki gerçek 

zamanlı çalışan gömülü yazılımlarda uygulanmak için de 
uygundur.  

Gelecekte, sistem etkinliğinin artırılması için dörtgen 

kısıtının kaldırılması ve kullanıcının arayüz ekranında 

tutamakla çizdiği herhangi bir kapalı eğrinin yasak alan olarak 

tanımlanabilmesi planlanmaktadır. Bunun yanında, bu 

çalışmada geliştirilen yöntemin üç boyutta genellenmesiyle 

insansız hava araçları gibi üç boyutta hareket eden sistemler 
için de uygulanabilir hale getirilmesi planlanmaktadır. 

Teşekkür 

Bu çalışmanın yürütülebilmesi için gerekli çalışma ortamını ve 
teknik altyapıyı sağlayan ASELSAN A.Ş.’ye teşekkür ederiz. 
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Özetçe 

Optik, elektro-optik ve optomekanik bileşenler kullanılarak 

izlenmek istenen hedeflerin görüntülenmesi için oluşturulan 

sistemler optik görüntüleme sistemleri olarak 

adlandırılmaktadır. Farklı menzillerde bulunan hedefi net bir 

şekilde görüntülemek için değişken odaklı (zoom) optik 

görüntüleme sistemleri kullanılmaktadır. ‘Zoom sistemleri’ 

olarak da bilinen bu sistemlerin görüntü alabilmesi için 

objektifte bulunan mercek gruplarının bazılarının doğrusal 

olarak hareket etmesi gerekir. Bu hareket elle ya da motor 

yardımı ile sağlanabilir. Hareketli mercek grupları içerdikleri 

ve hassas konum kontrolü gerektirdiği için bu sistemlerin 

optik ve mekanik tasarımı zordur. Bu çalışmada, farklı 

menzillerde bulunan hedeflerin görüntülenmesi için gerekli 

olan sistemin mekanizma yapısı incelenerek yapılan mekanik 

tasarımı anlatılmaktadır. 

Abstract 

Optical imaging systems are used to visualize targets to be 

monitored using optical, electro-optic and optomechanical 

components. Variable focus (zoom) optical imaging systems 

are used to clearly visualize the target at different distances. 

These systems, also known as 'zoom systems', require some of 

the lens groups in the lens to move linearly in order to capture 

images. This motion can be achieved either manually or with 

the help of a motor. The optical and mechanical design of 

these systems is difficult because they contain moving lens 

groups and require precise position control. In this study, the 

mechanical structure of the system required for the 

visualization of the targets located at different distances is 

investigated and the mechanical design done is given. 

1. Giriş 

Optik, en genel ifade ile ışık ve görme olaylarını inceleyen 

fizik koludur. Bu alanda ışığa yön ve şekil vermek için yapılan 

tüm araç, gereç ve aygıtlar optik sistemler altında 

değerlendirilmektedir. 

 Optik görütüleme sistemleri temel olarak üç ana bölümden 

oluşmaktadır: objektif, dedektör ve görüntü işleme. Objektif 

en temel anlamıyla mercekler, merceklerin konumlanmasını 

sağlayan optomekanik bileşenler ve bahsedilen elemanları 

içeren mekanik bütünden oluşan kısımdır. Görüntülenmek 

istenen hedeften gelen ışınlar objektiften geçerek, dedektöre 

iletilir. 

 Çalışma prensibine göre objektifler ikiye ayrılmaktadır: 

Odak uzaklığı değişen (zoom objektif) ve odak uzaklığı 

değişmeyen (prime lens) objektifler. 

 Objektife dışarıdan gelen ışık belirli bir noktada toplanır. 

Bu noktayla algılayıcı veya film arasında olan uzaklığa odak 

uzaklığı (focal length) adı verilir. 

 Görüş açısı (field of view, FOV), açısal veya gözlenebilir 

doğrusal alan olarak tanımlanabilir. Burada önemli olan 

husus; odak uzaklığının objektifin görüş açısıyla ters orantılı 

olmasıdır. Odak uzaklığı azaldıkça görüş açısı artar, odak 

uzaklığı arttıkça ise görüş açısı azalır. Bundan dolayı 

objektifler normal, geniş ve dar açılı objektifler olarak 

adlandırılır. 

 Optomekanik tasarım; optik tasarım ile elde edilen 

merceklerin ve mercek gruplarının yerleştirildiği mekanik 

parçaların tasarlandığı kısımdır [1].  

 ‘Zoom sistemleri’ olarak da bilinen değişken odaklı 

sistemler odak uzaklığını değiştirerek farklı görüş açılarında 

görüntü almayı sağlamaktadır. Bu görüntüyü alabilmesi için 

zoom sistemlerinde bulunan mercek gruplarının bazılarının 

doğrusal olarak hareket etmesi gerekir. Bu hareket elle ya da 

motor yardımı ile sağlanabilir. Hareketli mercek grupları 

içerdikleri ve hassas konum kontrolü gerektirdiği için bu 

sistemlerin optik ve mekanik tasarımı zordur. 

 Değişken ve sürekli odaklı sistemlerde (continuous zoom 

systems) sabit bir odak uzunluğu yoktur. Bu iki sistemin 

birbirinden farkı ise şöyle açıklanabilir: Eğer bir sistemin 

toplam odak uzunluğu boyunca her odak noktası için net 

görüntü elde edilebiliyorsa bu sistem sürekli odaklı sistemdir, 

ancak odak uzunluğunun her noktasında değil de belirli 

noktalarında net görüntü elde edilebiliyorsa bu sistem 

değişken odaklı bir sistemdir. 

 Sürekli odaklı sistemlere kesintisiz büyütme sistemi de 

denilmektedir [2]. 
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 Değişken odaklı ve sürekli odaklı görüntüleme 

sistemlerinde iki farklı hareket grubu bulunmaktadır; bunlar 

zoom ve odak kısımlarıdır. Zoom kısmındaki hareketler görüş 

açısını ayarlarken, odak kısmındaki hareketler görüntünün 

kalitesini yani netliğini ayarlar. Bu kısımlar için iki ayrı 

mekanizma tasarımı gereklidir.  

 Dedektör; gelen ışınları elektrik sinaline çevirerek 

görüntünün işlenmesine olanak sağlar.  

 Görüntü işleme, görüntüyü dijital form haline getirmek ve 

bazı işlemleri gerçekleştirmek için geliştirilmiş, spesifik 

görüntü elde etmek yada ondan bazı yararlı bilgiler çıkarmak 

için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin girdisi video kesiti 

veya fotoğraf gibi bir görüntüdür. Çıktısı ise görüntünün 

istenilen ya da dikkat edilmesi gereken bölümüne karşılık 

gelir.  Genellikle Görüntü İşleme sistemi, önceden belirlenmiş 

sinyal işleme (Signal Processing) yöntemlerini uygularken 

görüntüleri iki boyutlu sinyaller olarak ele alır. 

  Bu çalışmada optik görüntüleme sistemlerinde bulunan 

objektif  kapsamının altında yer almaktadır. 

2. Değişken Odaklı Sistemler Üzerine Yapılan 

Önceki Çalışmalar 

Değişken odaklı sistemlerin optik tasarım kısmı zor olduğu 

için bu alanda yapılan yayınların büyük çoğunluğu optik 

tasarım ile ilgilenmiş olup mekanik tasarım ve kontrolden çok 

az bahsedilmiş ya da hiç değinmemiştir. Dolayısıyla bu 

çalışmada konuyla doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu 

düşünülen kaynaklar incelenmiştir. 

Li ve diğerleri tarafından yapılan bir çalışmada 10X zoom 

oranına sahip bir sistemin mekanik ve optik tasarımı yapılmış,                

Şekil 1'de gösterilen bu sistemde zoom kısmında hareketli tek 

bir mercek grubu bulunurken odak kısmında da hareketli tek 

bir mercek grubu bulunmaktadır. Hareketli mercek grupları 

adım motorlar kullanılarak çalıştırılmış ve konum bilgisini 

doğrusal olarak elde etmek için yatay dirençli algılayıcı 

kullanılmıştır [3]. 

 

 

Şekil 1: 10X  zoom oranına sahip bir sistemin mekanik 

tasarımı. 

 Bir başka çalışmada ise orta dalga boylu kızılötesi 

sistemler için sürekli odaklı bir sistem tasarlanmıştır. İki ayrı 

bölümden oluşan bu çalışmanın birinci kısmında optik tasarım 

ve analizi yapılırken, ikinci kısımda mekanik tasarıma da 

değinilmiştir. Mekanik tasarım sadece katı model olarak 

yayında yer almaktadır [4], [5]. 

 Diğer bir çalışmada ise sürekli odaklı kızılötesi 

görüntüleme sistemleri için önerilen mekanizma tasarımı 

incelenmiştir. Bu yayında ve daha bir çok yerde zoom 

sistemleri için kam mekanizmasının kaçınılmaz olduğu 

belirtilmiştir. Zoom mekanizması için silindirik kam tercih 

edilirken; odak mekanizması için vida mekanizması (screw 

nut) tercih edilmiştir. Çalışmada zoom ve odak 

mekanizmalarının tasarımı ve sonlu elemanlar yöntemi ile 

analizi incelenmiştir [6]. 

 Başka bir çalışmada ise kam profil tasarımın zoom 

sistemleri için kaçınılmaz olduğu belirtilerek, ZEMAX tabanlı 

zoom sistemleri için optimum kam profili tasarımı 

incelenmiştir. Burada ZEMAX programlama dili (ZEMAX 

Programing Language, ZPL) kullanılmıştır [7]. 

 Zoom mercekleriyle ilgili yapılan bir çalışmada, bu 

merceklerin yapısal ve işlevsel olarak son yıllardaki gelişimi 

incelenmiştir [8]. 

 Endüstride de bu sistemleri üreten önde gelen firmaların 

katalogları incelenerek sistemlerin genel yapısı, mekanizması, 

fiziksel özellikleri (boyut, ağırlık vb.) hakkında bilgi sahibi 

olunmuştur. Şekil 2'de endüstride bulunan sürekli odaklı 

görüntüleme sistemi örneği sunulmuştur. Yapılan benzer 

sistemin incelemeleri sonucunda, bu tip sistemlerde iki farklı 

hareket yönteminin kullanıldığı görülmüştür: motorlu sürekli 

zoom (motorized continuos zoom) sistemleri ve manuel 

sürekli zoom sistemleridir. 

 

Şekil 2. Endüstride bulunan sürekli odaklı 

görüntüleme sistemi [9]. 

 Yapılan araştırmalar sonucunda; bu sistemlerde iki motor 

kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca zoom sistemlerinin 

mekanizmasında çoğunlukla kam mekanizmasının tercih 

edildiği gözlemlenmiştir. 

3. Mekanik Tasarım 

Sistemin mekanik tasarımının yapılması için öncelikle optik 

tasarımının yapılmış olması gerekir.  

 Bu çalışmada Şekil 3’de gösterilen optik tasarım 

kullanılmıştır. Belirtilen tasarım toplam sekiz mercekten 

oluşmaktadır. Bahsedilen konfigürasyonda zoom ve odak 

mekanizmalarındaki hareketli mercek grubu sayısı birer 
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adettir. Hareketli mercek grubu sayısı mekanik tasarımın 

yapılması için önemli bir paremetredir. 

 

Şekil 3. Yapılan optik tasarım. 

 Değişken odaklı görüntüleme sisteminin tanımında 

belirtildiği gibi odak uzunluğunun belirli noktalarında görüntü 

almak için mercek ve mercek gruplarının optik yol üzerindeki 

konumları optik tasarım sonucunda belirlenmiştir.Tablo1’de  

bu değerler gösterilmiştir. 

 Değişken odaklı ve sürekli odaklı görüntüleme 

sistemlerinde iki farklı hareket grubu bulunmaktadır: zoom ve 

odak kısımları. Zoom kısmındaki hareketler görüş açısını 

ayarlarken, odak kısmındaki hareketler görüntünün kalitesini 

yani netliğini ayarlar. Bu kısımlar için iki ayrı mekanizma 

tasarımı gereklidir. Bu nedenle sistemde iki ayrı motor 

kullanılacaktır. Optik tasarımda belirtilen konfigürasyon 

tablosuna bakıldığında çok hassas konum kontrolü yapılması 

gerekmektedir. Literatürde bu tarz sistemler için adım motor 

ve servo motorların kullanıldığı görülmüştür. 

 

 Zoom ve odak sistemlerinde oluşturması gereken hareket 

doğrusal harekettir. Mercek grupları doğrusal olarak hareket 

etmektedir. Döner motordan hareketi alıp doğrusal harekete 

çevirerek mercek gruplara aktaracak mekanizmalar 

kullanılacaktır. 

 Zoom ve odak mekanizmaları için literatürde farklı 

çalışmalar yer almaktadır.Literatüde zoom ve odak 

mekanizmalarının her ikisi içinde kam mekanizması kullanmış 

çalışmalar olmakla birlikte yine her iki mekanizma için vida 

sistemlerinin (lead screw ve ball screw) kullanıldığı 

çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca zoom mekanizması için 

kam mekanizmasının tercih edildiği ve odak mekanizması için 

vida mekanizmasının kullanıldığı çalışmalarda bulunmaktadır. 

Genel olarak optik tasarım sonuçlarına göre zoom 

mekanizmasının hareket aralığı odak mekanizmasının hareket 

aralığından daha büyüktür. Bu nedenle odak kısmındaki 

hareketler daha hassas hareketler içerir. 

 Zoom mekanizmasındaki hareketli mercek grubu sayısı 

birden fazla olabilmektedir, silindirik kam mekanizması ile tek 

bir motorla, birden fazla mercek grubu hareket ettirilebilir, bu 

nedenle zoom sistemlerinde silindirik kam kullanılması 

kaçınılmazdır [1]. 

 Bu çalışma  kapsamında  optik tasarıma uygun olarak 

optomekanik tasarım yapılmıştır. Değişken odaklı sistem 

tasarımına uygun olarak zoom ve odak mekanizma tipi  ve 

gerekli bileşen seçimi (rulman, motor, doğrusal yatak, dişli  

vb.) belirlenmiştir. Zoom mekanizması için silindirik kam,  

odak mekanizması için bilyavida mekanizmaları kullanılmıştır. 

Yapılan tasarım Şekil 4’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4. Değişken odaklı sistem tasarımı. 

Hazırlanan deney düzeneğinde sistem modelleme ve 

kontrol çalışmaları  yapılacaktır. 

Sistemlerin matematiksel modeli elde edilirken iki yöntem 

kullanılır. Bunlardan ilki fizik kanunları ve diferansiyel 

denklemler kullanılarak sistemin analitik yaklaşım ile 

matematiksel olarak modellenmesidir. Ancak doğrusal 

olmayan sistemlerde ve çok girişli çok çıkışlı sistemlerde bu 

yöntemi uygulamak zorlaşır. Böyle durumlarda bir diğer 

yöntem olan sistem tanımlama (system identification)  tekniği 

tercih edilir; bu deneysel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımı 

uygulayabilmek için sistemin üretilmiş olması gerekir. Elde 

bulunan sisteme bilinen bir giriş sinyali verilerek, oluşan çıktı 

sinyaline bakılarak sistem modellenmeye çalışılır [10]. 

 Bu çalışma kapsamında  sistemin matematiksel modelini 

oluşturmak için sistem tanımlama tekniğinin kullanılması ve 

ardından kapalı çevrim kontrol sisteminin tasarlanması 

öngörülmektedir. 

 Kontrol edilecek sistemin (plantın) tek giriş ve tek çıkışlı 

olması durumunda en fazla tercih edilen yaklaşım “klasik” 

olarak adlandırılan kontrol yöntemlerinin kullanılmasıdır. 

Klasik kontrol yöntemlerinde kontrol kuralı; kontrol 

sisteminin referans girişi ve ölçülen sistem çıkışı arasındaki 

Tablo 1. Konfigürasyon tablosu 

 Odak Mesafesi (mm) 

Mesafeler(mm) 15 100 150 200 300 

A 9,908 50,248 54,944 54,604 55,841 

s1 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 

B 61,878 24,453 17,043 12,008 5,94 

s2 5 5 5 5 5 

C 5 4,999 6,017 12,169 15,004 

s3 7,142 7,142 7,142 7,142 7,142 

s4 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58 
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işletim hatası (hata) baz alınarak hata, hata integrali ve hata 

türevi büyüklüklerinden uygun şekilde seçilenlerin, genliği 

plant dinamiği ve başarım isterleri doğrultusunda belirlenen 

kazanç katsayılarıyla çarpılmasıyla elde edilmektedir [11].  

 Çalışma kapsamında yapılacak sistemde öncelikle PID 

kontrol yönteminin uygulanması ve ihtiyaç duyulması 

durumunda diğer kontrol yöntemlerinin uygulanması 

öngörülmektedir. 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Bu çalışmada optik görüntüleme sistemleri için değişken 

odaklı sistem tasarımı hakkında temel bilgiler verilerek örnek 

tasarım yapılmıştır. Bu bağlamda konuyla ilgili yapılmış 

çalışmalar incelenerek bu sistemin  temel yapısına karar 

verilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda zoom ve odak mekanizması 

için iki ayrı motor ve mekanizma kullanıldığı gözlemlenerek 

motor ve mekanizma tipi belirlenmiştir. Çalışma konusu 

gereği hassas konum kontrolü önemli olduğu için motor 

seçiminde bu duruma dikkat edilmiştir. Mekanizma seçiminde 

ise zoom sistemleri için silindirik kam mekanizmalarının 

kaçınılmaz olduğu gözlemlenmiş ve vida mekanizmalarının da 

tercih edildiği uygulamalar olduğu görülmüştür. Bunun 

sonucunda zoom mercek grubu için silindirik kam 

mekanizması, odak mercek grubu için vida mekanizması tercih 

edilerek bir  mekanik tasarım yapılmış olup tez çalışmasında 

elde edilecek sistemin temel yapısı oluşturulmuştur. 

 Konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde bu 

sistemlerin kontrolünü ve kontrol yöntemini belirten 

çalışmaların sınırlı ve ayrıntısız olduğu gözlemlenmiştir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, yıldız takip sensörü destekli ataletsel navigasyon 

sisteminin (ANS) Genişletilmiş Kalman Filtre ile entegrasyon 

uygulamasından bahsedilmektedir. Ayrıca, bu uygulamanın 

kullanım alanları ve yararlılığı da bu çalışma kapsamındadır. 

Yıldız takip sensörünün yüksek doğruluklu hassas yönelim 

bilgisi, ataletsel navigasyon sensörünün çözümünü 

iyileştirmektedir. Fakat, pozisyon ve hız doğruluğu için düşük 

özgül kuvvetli uçuşlarda sadece ANS’nin çözümü yeterli 

olmakta ve filtre uygulaması navigasyon çözümünü 

iyileştirmemektedir. Ayrıca, yıldız takip sensörü atmosferik 

koşullardan etkilendiği için simülasyonlarda yüksek irtifalı 

uçuş yapabilen X-15 uçağı kullanılmaktadır. Bu bilgiler 

doğrultusunda yapılan çalışmada, yüksek irtifalı ve yüksek 

özgül kuvvetli uçuş yapan bir uçakta Genişletilmiş Kalman 

Filtre uygulaması ile değerli sonuçlar elde edilmektedir.  

Abstract 

In this paper, Extended Kalman Filter implementation of star 

tracker aided inertial navigation system solution topic is 

mentioned. Moreover, the application area and usefulness of 

this implementation are discussed. High accuracy orientation 

information of a star tracker sensor improves navigation 

solution. However, there is improvement at the aircraft which 

is able to make high specific force flight. At low specific force 

flight, only INS solution is enough and filter application does 

not improve the position and velocity solution. Furthermore, 

because the star tracker is affected by the atmospheric 

conditions, X-15 aircraft which can have high altitude flight is 

chosen for simulations. In the light of this information, 

Extended Kalman Filter implementation is made for an aircraft 

which is suitable for high altitude flight. While the aircraft has 

a high specific force and high altitude flight, valuable results 
are obtained with this filter implementation.  

1. Giriş 

Yıldız takip sensörleri uzay navigasyonunda önemli bir rol 

oynamaktadır, çünkü bu sensörler son derece hassas bir 

yönelim bilgisi sağlamaktadır. Yönelim bilgisi, bir uydu 

ve/veya uzay aracının yönelim kontrolü için önemli bir rol 

oynamaktadır. Yıldız takip sensörleri, uzay araçlarında ya tek 

başına ya da diğer yönelim sensörleriyle birlikte 

kullanılabilmektedir. Diğer yönelim sensörleri Güneş sensörü 

ve Dünya sensörü vb. sensörlerdir. Bu sensörler, Yönelim ve 

Yörünge Kontrol Sistemleri’nin bir parçasıdır [1]. Diğer 

taraftan, yıldız takip sensörleri ANS destek sensörü olarak da 

kullanılabilmektedir. Bu uygulama ANS uygulamalarında 

yönelim hatasını düzeltmektedir [2]. Küresel Konumlama 

Sistemleri (KKS) de ANS destek sensörlerinden biridir. KKS 

karıştırılmaya karşı hassas olduğundan ve KKS sinyallerine her 

zaman erişim sağlanamadığından, yıldız takip sensörleri 

alternatif bir ANS destek sensörü olarak düşünülmektedir [3]. 

Bununla birlikte, ANS/KKS/Yıldız takip sensörü entegrasyonu, 

uygulama yöntemlerinden biridir [4]. KKS, ANS konumunu ve 

hızını güncellerken, yıldız takip sensörü ANS yönelim 

çözümünü güncellemektedir [5]. Fakat bu çalışmada, sadece 

yıldız takip sensörü ANS destek sensörü olarak 

kullanılmaktadır. Hassas yönelim bilgisi, yüksek özgül kuvvete 

sahip sisteme beslendiğinde, tüm ANS durumlarının çözümü 
önemli ölçüde iyileşmektedir. 

Uçak sistemi parametrelerini çözmek için Kalman Filtresi 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, gün ışığında ve hatta gece 

vakti, atmosferdeki gazlar nedeniyle yıldız ışığını engelleyici 

faktörler bulunmaktadır. Yine de, bu etkileri modellemek ve 

mümkün olduğunca azaltmak mümkündür. Fakat bu çalışmada, 

atmosferik etkiler göz ardı edilmektedir. Bu nedenle uçak 

irtifası yüksek olarak seçilmektedir. Sonuç olarak, hipersonik 

roket motoruyla çalışan ve uzay sınırına ulaşan X-15 uçağı, 

yıldız takip sensörüne sahip bir sistem olarak kullanılmaktadır 

[6]. Düşük özgül kuvvetli uçuş yapan bir uçakta, sadece 

ANS’den alınan hız ve pozisyon çözümü ile yıldız takip sensörü 

ölçümüne sahip Kalman Filtre hız ve pozisyon çözümü benzer 

cevabı vermektedir. Filtre, yönelim düzeltmesi yapmaktadır ve 

düzeltilmiş Euler açılardan yeni dönüşüm matrisi 

hesaplanmaktadır. Bu yeni dönüşüm matrisi özgül kuvvetle 

çarpılarak hız düzeltme denklemlerinde kullanılmaktadır. Bu 

nedenle, düşük özgül kuvvetli uçuşlarda, hız düzeltmesi düşük 

olmaktadır. Konum düzeltmesi de hız düzeltmesinden 

hesaplanmaktadır. Bu nedenle konum düzeltmesi de az 

olmaktadır. Bu çalışmada, farklı ANS sınıfları ve yıldız takip 

sensör doğruluk seviyeleri kullanılmaktadır. Daha sonra sadece 
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ANS çözümü ve yıldız takip sensörü destekli ANS çözümü 
karşılaştırılmaktadır. 

2. Teori 

X-15 uçağının seçilmesinin sebebi, atmosferik etkilerin az 

olduğu yüksek irtifa uçuşunu yapma kabiliyetidir, çünkü yıldız 

ışığı, yıldız takip sensörüne sahip hava aracından mümkün 

olduğu kadar net bir şekilde görülmelidir. Benzetimde, yıldız 

takip sensörünün yönelim bilgisinin doğruluğu uçuş koşullarına 

göre belirlenmektedir. Atmosferik etkinin az olmasına rağmen, 

yıldız takip sensörü üzerinde bir etkisi vardır. Ayrıca, uçak 

yüksek açısal hıza sahiptir. Bu nedenle, bu uygulamada 

kullanılan yıldız takip sensörü, uydularda kullanılan yıldız takip 

sensörleri kadar yüksek doğrulukta olmamaktır. Bu koşullar 

altında, iki farklı yıldız takip sensörü doğruluğu 

belirlenmektedir. Yıldız takip sensörü doğruluk seviyeleri 

Tablo 1'de gösterilmektedir. Ayrıca benzetim için iki farklı 

taktik sınıfı ANS doğruluk seviyesi kullanılmaktadır. Bu 
doğruluk seviyeleri Tablo 2'de açıklanmaktadır. 

Tablo 1: Yıldız Takip Sensörü Doğruluk Seviyeleri 

Sensörler ve 

Hata 

Parametreleri 

Yuvarlanma 

Açı Hatası 

(1σ) 

Yunuslama 

Açı Hatası 

(1σ) 

Yönelme 

Açı Hatası 

(1σ) 

Yıldız Takip 

Sensörü-1 
10 10 15 

Yıldız Takip 

Sensörü-2 
15 15 25 

Tablo 2: ANS Doğruluk Seviyeleri 

Sensörler ve Hata Parametreleri ANS-1 ANS-2 

İvmeölçer Sapması (mg) 0.3 0.5 

Dönüölçer Sapması (°/hr) 0.8 1 

Hız Rastgele Hatası (m/s/√hr) 0.007 0.01 

Açı Rastgele Hatası (°/√hr) 0.07 0.125 

3. Genişletilmiş Kalman Filtre Uygulaması 

3.1. 6 Serbestlik Dereceli Hareket Benzetimi Modeli 

X-15 uçak modeli Simulink'teki Airlib [7] kütüphanesinden 

elde edilmektedir. Bu model, 6 serbestlik dereceli sistem 

benzetim modelini içermektedir. Bu modele dayanarak, düşük 

ve yüksek özgül kuvvetli uçuşlar da dahil olmak üzere farklı 

yörünge verileri ile ivmeölçer ve dönü ölçer sensör verileri elde 

edilmektedir. Böylelikle, uçağın konumu, hızı ve yönelimi de 

elde edilmektedir. X-15 uçağı 6 serbestlik derecelik modeli, 

Şekil 1'de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: 6 Serbestlik Dereceli Hareket Benzetimi 

Model Mimarisi 

 

3.2. Ataletsel Navigasyon ve Kalman Filtre Modeli 

Benzetimde Ayrık Kalman Filtre modeli kullanılmaktadır. 

Navigasyon denklemleri doğrusal olmadığından, bu denklemler 

doğrusallaştırılmaktadır. Doğrusal olmayan sistemden dolayı, 

Genişletilmiş Kalman Filtresi kullanılmaktadır. Filtrede, uçak 

sistem parametrelerinin kestirimini yapmak için ise hata 
dinamikleri kullanılmaktadır. 

İlk olarak, hatalı AÖB verileri Tablo 2'deki parametrelere 

göre oluşturulmaktadır. Bu parametrelere göre hata modeli 

oluşturularak hatasız verilere sabit kayma hatası ve beyaz 

gürültü eklenmektedir. Diğer yandan yıldız takip sensörü 

verileri, bir ölçüm olarak filtreye beslenmektedir. Bu veriler 

uçak hareket benzetimi modelindeki yönelim bilgisinden elde 

edilmektedir. Hatalı yıldız takip sensörü verisi, Tablo 1'de 

gösterilen Euler açı hatalarının standart sapma bilgilerine 

dayanarak beyaz gürültü eklenmesi ile elde edilmektedir. Son 

olarak, uçağın navigasyon eksen takımındaki tahmini konum, 

hız ve yönelim bilgisi, altı serbestlik dereceli modelinden elde 
edilen gerçek sistem parametreleri ile karşılaştırılmaktadır. 

Atalet navigasyon sistemi ve yıldız takip sensörünün 
bütünleşik mimarisi Şekil 2'de gösterilmiştir [8]. 

 

Şekil 2: ANS/Yıldız Takip Entegrasyon Mimarisi 

Kalman Filtre Denklemleri: 
 

Ayrık Kalman Filtre denklemleri Şekil 3'te gösterilmektedir. Bu 

filtrede, ilk durum bilgisi ve hata kovaryans matrisleri ANS 

mekanizasyonuna ve Kalman Filtre modeline girdi olarak 

beslenmektedir.  

F ve H matrislerinin doğrusallaştırılması nedeniyle, 

Genişletilmiş Kalman Filtresi P matrisinin (hata kovaryans 

matrisi) ilkleme işleminden etkilenebilir ve bu da kararlılık 

sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, hata kovaryans matrisi 

ilklemesi önem taşımaktadır [9]. 

 

 

Şekil 3: Ayrık Kalman Filtre Denklemleri 
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Konum ve hız ölçümü, KKS entegrasyon mimarisinde ANS 

çözümünden çıkarıldıktan sonra filtreye beslenebilmektedir 

fakat, yıldız takip sensörünün yönelim ölçümü doğrudan 

filtreye beslenmemektedir. Euler açı hataları Şekil 4'te 

gösterildiği gibi hesaplanmaktadır [2]. 

 

Şekil 4: Ölçüm Güncelleme Mimarisi 

(𝐶𝑏
𝑛)ö𝑙çü𝑚 (𝐶𝑏

�̃�)𝐴𝑁𝑆 = 𝐶𝑏
�̇� (1) 

  

𝐶𝑏
�̇� = 𝐼3𝑥3 − 𝜓𝑏𝑛 ∧  

 
(2) 

(𝐶𝑏
𝑛)ö𝑙çü𝑚  : Yıldız takip sensöründen elde edilen yönelim 

bilgisini kullanarak navigasyon eksen takımını gövde eksen 

takımına çeviren dönüşüm matrisi 

(𝐶𝑏
�̃�)𝐴𝑁𝑆  : Ataletsel navigasyon denklemlerinden elde edilen 

yönelim bilgisini kullanarak navigasyon eksen takımını gövde 

eksen takımına çeviren dönüşüm matrisi 

Yüksek özgül kuvvet ve yüksek açısal harekete sahip 

yörüngedeki AÖB verileri kullanılmaktadır. Bu verileri 

kullanarak, iki farklı hata karakteristiğine sahip AÖB verisi 

oluşturulmaktadır. Daha sonra, hatasız açı verilerinden, hatası 

önceden tanımlanmış olan iki farklı yıldız takip sensörü verisi 

oluşturulmaktadır. Hava aracının navigasyon eksen takımında 

tanımlanan dokuz durumu (pozisyon, hız ve yönelim) ve gerçek 

durumlarla olan farklılıkları, Tablo 3'te tanımlanan 8 farklı 

durum kullanılarak bulunmaktadır. 

Tablo 3: Durum Tanımlamaları 

Durum 1 ANS-1 çözümü (1000 Hz) 

Durum 2 ANS-2 çözümü (1000 Hz) 

Durum 3 ANS-1 (1000 Hz)  +  Yıldız Takip Sensörü-1 (1 Hz) KF çözümü 

Durum 4 ANS-2 (1000 Hz)  +  Yıldız Takip Sensörü-1 (1 Hz) KF çözümü 

Durum 5 ANS-1 (1000 Hz)  +  Yıldız Takip Sensörü-2 (1 Hz) KF çözümü 

Durum 6 ANS-2 (1000 Hz)  +  Yıldız Takip Sensörü-2 (1 Hz) KF çözümü 

Durum 7 ANS-1 (1000 Hz)  +  Yıldız Takip Sensörü-1 (10 Hz) KF çözümü 

Durum 8 ANS-2 (1000 Hz)  +  Yıldız Takip Sensörü-2 (10 Hz) KF çözümü 

3.1. Simülasyon ve Sonuçlar 

Kalman Filtre benzetimi Simulink ortamında yapılmaktadır ve 

90 saniye boyunca sürmektedir. ANS mekanizasyonu, 0.001 

saniyelik zaman adımları ile gerçekleştirilmektedir. Yönelim 

ölçüm güncellemesi ise 1 Hz ve 10 Hz'de yapılmıştır. Yüksek 

özgül kuvvetli uçuşun hatasız durum sonuçları Şekil 5’ten Şekil 

13’e kadar olan grafiklerde gösterilmektedir. 

 

Şekil 5: Yüksek Özgül Kuvvetli Uçuşlar için Hatasız 

Enlem  

 

Şekil 6: Yüksek Özgül Kuvvetli Uçuşlar için Hatasız 

Boylam  

 

Şekil 7: Yüksek Özgül Kuvvetli Uçuşlar için Hatasız 

Yükseklik  

 

Şekil 8: Yüksek Özgül Kuvvetli Uçuşlar için Hatasız 

Kuzey Hızı  

 

Şekil 9: Yüksek Özgül Kuvvetli Uçuşlar için Hatasız 

Doğu Hızı  
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Şekil 10: Yüksek Özgül Kuvvetli Uçuşlar için Hatasız 

Dikey Hızı  

 

Şekil 11: Yüksek Özgül Kuvvetli Uçuşlar için Hatasız 

Yuvarlanma Açısı  

 

Şekil 12: Yüksek Özgül Kuvvetli Uçuşlar için Hatasız 

Yunuslama Açısı  

 

Şekil 13: Yüksek Özgül Kuvvetli Uçuşlar için Hatasız 

Yönelim Açısı  

Gerçek açısal hız ve yüksek özgül kuvvete sahip uçuş 

verileri, altı serbestlik dereceli X-15 Simulink hareket 

benzetimi modelinden uçağa belirli dış kuvvetler ve momentler 

uygulanarak elde edilmiştir. Bu modelden elde edilen AÖB 

verileri Şekil 14’teki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Hatasız Dönüler ve Özgül Kuvvetler 
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Düşük özgül kuvvet uçuşunda, navigasyon eksen takımında 

gerçekleştirilen ANS mekanizasyonunda oluşan hata seviyesi 

düşük olmaktadır. Yıldız takip sensöründen yönelim 

ölçümünün filtreye beslenmesi ile yalnızca yönelim bilgisi 

düzeltilmektedir. Hız ve pozisyon durumlarında çok az 

düzeltme olmaktadır. Düşük özgül kuvvetli uçuşta ANS hatası 

az olduğundan ve filtre pozisyon ve hız durumlarında çok fazla 

düzeltme yapmadığından, yıldız takip sensörü sadece yönelim 

düzeltmesi için önemli olmaktadır. Ancak, yüksek özgül 

kuvvetli uçuşlarda, yıldız takip sensörü tüm sistem durumları 

için çok önemlidir. 
Son olarak, gerçek sistem durumları ile kestirimi yapılan 

durumlar arasındaki konum, hız ve yönelim farkı 

gösterilmektedir. Uçağın gerçek sistem durumları 6 serbestlik 

dereceli uçak benzetim modelinden elde edilmektedir. 

Kestirimi yapılan durumlar ise, Tablo 3'te gösterilen farklı 

AÖB, yıldız takip sensörü verileri ile ANS mekanizasyonu ve 

EKF modelini içeren Simulink modeli kullanılarak elde 

edilmektedir. Bu model Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te 

tanımlanan denklemler kullanılarak oluşturulmaktadır. 

 

Şekil 15: Hatasız Durum ve Kestirimi Yapılan Durum 

Arasındaki Enlem Farkları 

 

Şekil 16: Hatasız Durum ve Kestirimi Yapılan Durum 

Arasındaki Boylam Farkları 

 

Şekil 17: Hatasız Durum ve Kestirimi Yapılan Durum 

Arasındaki Yükseklik Farkları 

ANS-1, ANS-2 sensöründen daha hassas olduğu için, ANS-

1 sensörünün mekanizasyonu kendi başına daha doğru durum 

sonuçları vermektedir. Fakat grafiklerden de anlaşılacağı üzere, 

en hatalı durumlar yalnızca ANS’nin kullanıldığı çözümlerdir. 

Durum 3, 4, 5 ve 6, sensörlerin farklı hata seviyelerini temsil 

etmektedir. Farklı hata seviyelerinin sistem durumlarının 

doğruluğunu nasıl etkilediği gösterilmektedir. 

 

Şekil 18: Hatasız Durum ve Kestirimi Yapılan Durum 

Arasındaki Kuzey Hızı Farkları 

 

Şekil 19: Hatasız Durum ve Kestirimi Yapılan Durum 

Arasındaki Doğu Hızı Farkları 

 

Şekil 20: Hatasız Durum ve Kestirimi Yapılan Durum 

Arasındaki Dikey Hızı Farkları 

Durum 7 ve 8'den önceki durumlarda, yıldız takip 

sensörünün örnekleme frekansının 1 Hz olduğu 

varsayılmaktadır. Ancak, Durum 7 ve 8'de, sensör örnekleme 

frekansı 10 Hz olarak kabul edilmektedir. Veri sıklığı arttıkça 

yönelim çözümünün geliştirildiği, bu da hız ve konum 

doğruluğunu artırmaktadır. 

 

Şekil 21: Hatasız Durum ve Kestirimi Yapılan Durum 

Arasındaki Yuvarlanma Açısı Farkları 
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Şekil 22: Hatasız Durum ve Kestirimi Yapılan Durum 

Arasındaki Yunuslama Açısı Farkları 

 

Şekil 23: Hatasız Durum ve Kestirimi Yapılan Durum 

Arasındaki Yönelim Açısı Farkları 

4. Sonuçlar 

Yüksek irtifa ve yüksek özgül kuvvetli uçuş yapabilen bir 

uçakta yıldız takip sensörünün kullanılması faydalı olacaktır. 

Yıldız takip sensörleri yüksek doğruluklu yönelim bilgisi 

sağladığı için, ataletsel navigasyon sistemini (ANS) 

desteklemek için kullanıldığında, bu tür bir uçuşa sahip olan 

uçakta navigasyon çözümünü geliştirecektir. Sonuç olarak, 

KKS desteğinin olmadığı zamanlarda yıldız takip sensörü 

alternatif bir destek sensörü olarak kullanılabilmektedir. 

5. Gelecek Çalışmalar 

Yıldız takip sensörü destekli ANS uygulaması için birçok farklı 

filtre uygulanabilmektedir. Örneğin, Unscented Kalman 

Filtresi, doğrusal olmayan uygulamalar için daha iyi bir seçim 

olacaktır. Bu filtrenin doğrusallaştırma adımları olmadığından, 

daha doğru sonuçlara sahip olabilecektir, ancak ilkleme adımı 

önem taşımaktadır. Yıldız takip sensörü destekli ANS 

çözümünün geleceği farklı filtre uygulamalarıdır. Ayrıca, 

ANS/KKS/Yıldız Takip sensör bütünleşimi bir diğer 

bütünleştirme yöntemi olup bu yöntem havacılık uygulamaları 

için önemli bir rol oynamaktadır. 

Kaynakça 

[1]  "Geo Orbit Determination Using An Aps-Based Navigation 

Sensor," ESA, 27 February 2014. [Online]. 

Available:https://artes.esa.int/projects/geo-orbit 

determination-using-aps-based-navigation-sensor.  

[2]  P. G. Savage, "Designing An Extended Kalman Filter For A 

Stellar Aided Strapdown Inertial Attitude Reference," 2016. 

[3]  S. Ebcin and M. Veth, "Tightly-Coupled Image-Aided 

Inertial Navigation Using the Unscented Kalman Filter," 

2007. 

[4]  V. Capuano, C. Botteron, Y. Wang and J. Tian, 

"GNSS/INS/Star Tracker Integrated Navigation System for 

Earth-Moon Transfer Orbit," in ION , Florida, 2014.  

[5]  H. Alkhaldi, "Integration Of A Star Tracker And Inertial 

Sensors Using An Attitude Update," 2014. 

[6]  Y. Gibbs, "NASA  Armstrong  Fact Sheet:X-15 Hypersonic 

Research Program,"  7 August 2017. [Online]. 

Available:https://www.nasa.gov/centers/armstrong/news/ 

FactSheets/FS-052-DFRC.html. 

[7] G. Campa, “Airlib - File Exchange – MATLAB Central,”  

2004.[Online].Available:https://www.mathworks.com/ 

matlabcentral/fileexchange/3019-airlib. 

[8]  W. Quan, J. Li, X. Gong and J. Fang, INS/CNS/GNSS 

Integrated Navigation Technology, Beijing and Springer-

Verlag Berlin Heidelberg: National Defense Industry Press, 

2015, p. 372. 

[9]  P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor 

Integrated Navigation Systems, Boston; London: Artech 

House, 2008.  

 

 

 
 

400

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



OTOMOTİV 
UYGULAMALARI 

401

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



Elektronik Diferansiyel Sisteminin PD Kontrolör ile Gerçek 

Zamanda Konum ve Hız Kontrolü 

Real Time Position and Speed Control of Electronic Differential System with PD 

Controller 
 

Hatice Saral1, Orkun Uğuz2, İ. Malik Kundakcı3, H. Metin Ertunç 4 

 
1,2,3,4Mekatronik Mühendisliği Bölümü  

Kocaeli Üniversitesi, İzmit-Kocaeli 
saralhatica1994@gmail.com, uguzorkun@gmail.com, malik.kundakci@kocaeli.edu.tr, 

hmertunc@kocaeli.edu.tr   

 

 

 

 

Özetçe 

Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Türk-Mekatronik 

Elektromobil Takımı tarafından tasarlanan ve elektrikli 

otomobil için kullanılacak Elektronik Diferansiyel Sisteminin 

(EDS) gerekli yazılımsal ve donanımsal özelliklerini 

kapsayacak bir prototip üretilmesi için yapılmıştır. Bu amaçla 

kontrol algoritmaları prototip üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Arka tekerleklere tahrik veren enkoderli DC motorların hız ve 

konum kontrolü STM mikrokontrolör ile MATLAB Simulink 

ortamında PD yöntemi ile yapılmıştır.  İstenen açı ve hız 

girdileri arayüz aracılığı ile verilmiştir. Sistemin cevabı EDS 

aktif ve pasif iken karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan bu 

cevaplara göre EDS’nin araç üzerindeki verimliliği 

değerlendirilmiştir. 

Abstract 

This study is implemented to produce a prototype that will 

provide the necessary software and hardware features of the 

electronic differential system (EDS) which is to be used for 

electric car designed by Kocaeli University Turk-Mekatronik 

Elektromobil Team. For this aim, the necessary control 

algorithms have been realized through the prototype. The 

speed and position control of the DC motors with encoder 

which drives the rear wheels were performed by PD method 

in MATLAB Simulink environment with STM 

microcontroller. The desired angle and speed inputs are given 

through the interface. Based on the system responses, the 

efficiency of the EDS designed was compared when the 

vehicle is active and passive. 

1. Giriş 

Gelişen teknoloji ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı artmıştır. Artan nüfus 

ve endüstriyelleşmeye bağlı olarak enerji tüketim değerlerinin 

her geçen gün düşmesi ve küresel ısınmanın tetikleyici 

unsurları sonucu gelişen teknoloji yeni bir geleceği 

şekillendirmiştir. Bu gelecekte, elektrikli araçlar çok büyük bir 

adımdır. Bu araçların yaygınlaşarak, fosil yakıtlarla çalışan 

motorlu araçların neden olduğu CO2 salınımını azaltması 

amaçlanmaktadır [1]. Elektrikli araçların çevresel etkilerinin 

yanı sıra ekonomik kullanım için çalışmalar devam 

etmektedir. Günümüzde çok yaygın olmayan elektrikli araçlar, 

gelecekte gündelik hayatımızın bir parçası olacağı için bu 

geçiş süreci genellikle enerji perspektifi ve petrokimya sektörü 

açısından ele alınsa da, çok önemli bir Ar-Ge boyutuna 

sahiptir. Dünyada birçok otomotiv üreticisi elektrikli araç 

konusunda yoğun bir şekilde Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. 

Ülkemizde de elektrikli araçlar üzerinde benzer çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu bağlamda, elektrikli araçlar için enerji 

verimliliği yüksek ve maliyeti düşük, elektrik motor/jeneratör 

ve sürücü/tahrik sistemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. 

 

Yakıt tasarrufunda yeni bir dönem başlatacak niteliklere sahip 

olan elektrikli araçlar, sıfır karbon salınım değerine sahip 

olmakla beraber içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla 

yenilikçi ve devrim yaratan bir konumdadır. Bütün bu 

avantajlara rağmen bu araçlar için bazı engeller 

bulunmaktadır. Elektrikli araç fiyatlarının rekabetçi seviyeye 

çekilmesi, batarya maliyetlerinin düşürülmesi, şarj 

istasyonlarının sayısının artması ve otomobillerin uzun 

mesafeler kat edebilecek bir düzeye erişmesi adına her geçen 

gün yeni çözümler sunulmaktadır. Elektrikli araçlardaki bu 

gelişmeler doğrultusunda gelecekte çok daha büyük 

ilerlemeler kat edilmesi beklenmektedir.  

 

Hızla gelişen otomotiv endüstrisinin temel ihtiyaçlarından biri 

olan diferansiyel dişli kutusu sistemleri, tekerlekli araçlarda 

kullanılan aktarma sistemlerinden biridir [2]. Geleneksel olan 

bu sistem araçlarda motordan çıkan gücü tekerleklere ileten 

mekanik diferansiyel sistem mevcuttur. Motordan gelen dönüş 

hızı şanzıman tarafından değiştirilerek diferansiyele aktarılır, 

daha sonra diferansiyel tarafından dönme açılarına göre 

tekerlere iletilir. Diferansiyelin amacı tekerleklerin tur 

sayılarını düzenlemektir. Dönüş yaparken virajın içinde kalan 

tekerleklerle dışında kalan tekerleklerin farklı hızda dönmesi 

sağlayarak yay biçimli bir yol izleneceği durumlarda iç 

tekerleklerin daha az, dış tekerleklerin daha hızlı dönmesini 

sağlar. Araçlarda bu mekanizma sorunsuz çalışmakla beraber, 

büyük olduğundan dolayı fazla yer işgali ve ağırlığa sebep 

olması gibi dezavantajları bulunmaktadır. Geleneksel 

araçlarda kullanılan içten yanmalı motorlara istinaden 

elektrikli motorların birçok çeşitte ve boyutta olmasından 

dolayı ve yanmalı motorlara göre daha iyi kontrol 

edilebilmeleri daha esneklik sağlamaktadır. İçten yanmalı 

motorlara göre daha basit yapıya sahip olan elektrikli motorlar 

elektriği mekanik enerjiye çeviren tek bir dönen parça 
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bulundurduğu için basitleşen mekanizmayla beraber kayıpları 

azalmaktadır. İçten yanmalı motorun aksine, elektrikli 

motorlar, herhangi bir devir değerinde tork üretebilmekte ve 

üretilen devinimi anında harekete aktarmaktadır. Bunun sebebi 

sürtünmeye dayalı kayıpların bulunmamasıdır [3].  

 

Elektrikli motorların üretebildiği geniş tork aralığı sayesinde 

vitese gerek olmadığından vites kutusunun, debriyaj 

balatasının ortadan kalması ve güç aktarımına ihtiyaç 

duymadan elektrik motorlarını doğrudan aracın hareket 

sistemine yerleştirilebilme olanağı tanımaktadır. Hız kontrolü 

de kolayca yapılabilir [4]. Araç üzerinde elektrikli motor 

sayesinde gereksinim duyulmayan aktarma elemanlarının 

kalkması, aracı büyük bir metal kütlesinden kurtarmaktadır. 

Aracın hareket sistemine direkt bağlanan bu motorları kontrol 

yardımı ile diferansiyel mekanizmasının yaptığı işlevi 

gerçekleştirmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda karşımıza 

elektronik diferansiyel sistemi (EDS) çıkmaktadır. Otomotiv 

mühendisliğinde elektronik diferansiyel, her sürüş tekerleği 

için gerekli torku sağlayan ve farklı tekerlek hızlarına izin 

veren bir diferansiyel biçimidir. Elektronik diferansiyel, her 

bir tekerleğe giden gücü kontrol etmek için direksiyon simidi 

komut sinyalini ve motor hız sinyallerini kullanır, böylece tüm 

tekerlikler ihtiyaç duydukları tork ile beslenir. Araç viraj 

alırken, iç ve dış tekerlekler farklı hızlarda dönmektedir. Bunu 

sağlayan Ackerman prensibi temelinde, iç tekerleklerin daha 

küçük bir dönme yarıçapına tanımlanmasıdır. 

 

2. Diferansiyel Mekanizmasının Tarihsel 

Gelişimi 

Geçmişten günümüze yüz yılı aşkın bir süredir hayatımızda 

yer alan otomobillerin temel teknolojilerinden biri olan 

diferansiyel sistemin temelleri at arabaları ile atıldı. At 

arabalarının dönüşlerindeki arka tekerleklerin farklı 

dönmekteydi; çünkü tekerlekler birbirinden bağımsızdı ama 

bu dönüşü zorladığı için ön tekerlerin de dönmesi düşünüldü. 

Böylece modern arabaların temelini oluşturan şasi, şaft ve aks 

ve içten yanmalı motorlar ortaya çıktı.  

 

İlk arabalarda arka tekerler birbirinden bağımsız olmakla 

beraber motor tek tekere bağlıydı ve böyle olduğunda motorun 

bağlı olduğu tek tekerin tüm işi yapması gerekiyordu. Bu 

yüzden tek tekerlekli bu sistem yakında son bulacak ve 

diferansiyelde yeni gelişmeler kat edilecekti. İki teker aynı 

aksa bağlandığında birbirinden bağımsız dönmedikleri için 

biri ya da ikisi kayıyordu. Bu yüzden mühendislerin iki arka 

tekeri motora kayma olmaksızın bağlaması gerektiği için 

diferansiyelin ihtiyacı doğdu. Bu işlemi gerçekleştiren 

diferansiyel sayesinde arka tekerler iki farklı hızda 

dönebiliyordu. Şekil 1’deki motorların aynı zamanda bir tur 

atabilmeleri için dışarıdakinin çizgisel hızı içeridekinden daha 

fazla olmalı ve dıştaki motorun daha fazla yol alması 

gereklidir. Diferansiyel ilk bakışta karmaşık gibi görünse de 

prensibi kolay olan bir mekanizmadır. Tekerlekler birbirinden 

bağımsız akslara sahiptirler ve bir yapı tarafından 

desteklenirler. Bu yapı içinde diferansiyel dişlileri 

bulundurarak iki tekerin farklı hızlarda dönmesini sağlar. 

 

 
 

Şekil 1: Viraj esnasında iç ve dış tekerleğin kat ettiği yol[7] 

 

3. Modern Diferansiyel ve Aktarma Elemanları 

Modern diferansiyel mekanizması, içerisinde birçok dişli 

sisteminin var olduğu, aynı zamanda bir güç dağıtım elemanı 

ve kararlı dönüş sağlayabilen bir mekanizma olarak 

geliştirilmiştir. Önden çekişli araçlarda diferansiyel, ön aks 

üzerindeki şanzıman kutusunda yer alırken arkadan çekişli 

araçlarda ise arka aksın ortasındaki bir alanda yer alır. Son 

yıllarda popülerliği gittikçe artan dört çeker araçlarda ise 

birden fazla diferansiyel bulunur. Ön, arka ve aktarma şaftı 

olmak üzere toplam 3 adet diferansiyel yer alır. Şekil 2’de 

arkadan itişli 4 tekerlekten çekiçli bir araçta diferansiyelin yeri 

açıkça görülebilmektedir. Diferansiyel mekanizması en temel 

olarak şaftla aks arasında bulunan bir güç aktarma organıdır.

  

Diferansiyel mekanizmasının görevleri şu şekilde sıralanabilir;  

 Motordan gelen dönüş hızını düzenlemek ve şanzıman 

aracılığıyla değiştirilen dönüş hızını belli dönme açısı ile 

tekerlere iletmek. 

. Virajlarda yay biçimli bir yol izleneceği için iç tekerleklerin 

daha az, dış tekerleklerin daha hızlı dönmesini sağlanarak 

savrulmayı engellemek. 

 
Şekil 2: Araç Aktarma Organları 

 

Diferansiyelin davranışı aracın yörüngesinde fark 

gösterecektir. Araba yörünge eğrisi boyunca hareket ederken, 

bir teker, parkurunu yavaşlatır, ikincisi onu arttırır. Araç viraj 

eğrisinde diferansiyel içindeki dişli mekanizmaları yardımı ile 

yola aktarılan güç, düşük momente sahip tekere göre 

ayarlanarak iç tekerin daha yavaş hız ve buna bağlı olarak 

daha yüksek momente sahip olur. Dış tekerlek ise iç tekerleğin 

momentinden daha az momente sahip olduğu için daha düşük 

yüksek hızda dönerek virajın karakteristiğine uyar. Sonuç 

olarak, tekerleklerin kayması ortadan kalkar ve bunların her 

biri güvenli sürüş için gerekli olan hızda döner. Araç düz bir 

çizgide hareket ederken, özel bir şey olmaz ve diferansiyel 

transferler her iki tekerleğe aynı oranda tork verir [5]. 
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4. Elektrikli Arabalarda Diferansiyel 

Mekanizması 

 

Elektrikli araçlarda tasarım adına yapılan çalışmalar hala 

sürmektedir. Bu çalışmalardan bazılarında yapı ve gövde 

içeren ağır gövdeli elektrikli araçlarda geleneksel sistemlere 

benzer tek büyük bir elektrik motoru ve standart aktarma 

organlarının içerisinde diferansiyel mekanizmasının da 

bulunduğu elektrikli araçlarda mevcuttur. Ağır gövdeyi 

hafifletme adına sürekli araştırma yapan tasarımcılar dört 

tekerleğinde de dört ayrı elektrik motoru bulunan ve aktarma 

organı hiç bulunmayan elektrikli araçlar tasarlayarak gövdeyi 

hafifletmeye adına çalışmalar gerçekleştirmiştir. Böylece 2 ve 

ya 4 motor kullanmanın daha avantajlı bir sistem olduğu 

görülmüştür. Bu sistemlerde mekanik diferansiyel olmadığı 

için elektronik olarak motor kontrolü yapılması 

gerekmektedir. Şekil 3’te 2 motorlu bir araç için motor 

bağlantı şeması görülmektedir. 

 

 
Şekil 3: Elektronik Diferansiyel [7] 

 

5. Elektronik Diferansiyel 

Elektronik diferansiyel, her bir tekerleğe giden gücü kontrol 

etmek için direksiyon simidi komut sinyalini ve motor hız 

sinyallerini kullanarak tüm tekerlere aktarılacak olan torku 

sağlar. Elektronik diferansiyel mekanik diferansiyelin aksine 

mekanik dişlilerden oluşan diferansiyel yerine elektronik 

çözümler ile her bir sürüş tekerliği için gerekli olan torku 

sağlayarak farklı tekerlek hızlarına izin verir. Elektronik 

diferansiyel çok tahrikli sistemlerde mekanik diferansiyel 

yerine kullanılır. Elektronik diferansiyeldeki çalışma mantığı 

mekanik diferansiyeldeki gibi benzer yaklaşıma sahiptir. 

Gelişmiş bir elektronik diferansiyel kontrol ünitesi viraj 

esnasında dönüş tekerlerinin hız farkını uygun olarak 

düzenlemelidir. Bu iç tekerleklerin daha küçük dönüş yarıçapı 

sağlamasıyla gerçekleştirilir. Aynı zamanda düz yolda 

giderken de yoldan sapma yapmamalıdır. Sürüş esnasında iki 

tekerlekler arasındaki yol farklarından meydana gelen hız 

farklılıklarını tolere edebilmelidir. Bu şartları sağlayan 

elektronik diferansiyel iyi bir kontrol sistemi ile tasarlanmış 

olur [6]. 

6. Ackerman Geometrisi ve Matematiksel 

Model 

Düzlemsel hareket yapan bir taşıtın dönüş hareketi esnasında 

her tekerleği bir yay üzerinde hareket etmektedir. Dönüş 

esnasında taşıt kararlılığını korumak ve minimum tekerlek 

aşınması sağlamak için tekerleklerin kaymadan 

yuvarlanmasını sağlamak gerekir. Bu da tekerleklerin 

taradıkları yayların merkezinin yani ani dönme merkezlerinin 

çakışık olması koşulundan geçer. Başka bir tarifle ani dönme 

merkezinden tekerleklerin izdüşümlerine uzatılan ışınlar, 

tekerlek izdüşümüne dik olmalıdır.  

 
Şekil 4:  Ön tekerlerden dönüş alan aracın Ackerman 

Parametreleri [7] 

Ackerman geometrisinin matematiksel modelin, çıkarmak 

adına iç ve dış tekerler arasındaki dönüş açı farkları bulunacak 

daha sonar da açısal hız farkları bulunacaktır. Şekil 4’te 

gözüktüğü üzere sola dönüş yapan ve dönüş merkezi O olan 

bir aracın iç teker dönüş açısı 𝛿𝑖 ve dış teker dönüş açısı 𝛿𝑜 

arasındaki bağıntı şu şekilde ifade edilebilir. Şekil 4’deki 

OAD ve OBC üçgenleri kullanılırsa; 

tan δ𝑖 =  
𝑙

𝑅1 − 
𝑤

2

    (1) 

tan δ𝑜 =  
𝑙

𝑅1+ 
𝑤

2

   (2) 

Denklemleri elde edilir. Buradan 𝑅1 çekilirse; 

𝑅1 =  
𝑤

2
+ 

𝑙

tan δ𝑖
   (3) 

𝑅1 = − 
𝑤

2
+ 

𝑙

tan δ𝑜
   (4) 

eşitlikleri elde edilir. Buradan da iki 𝑅1’in eşitliğinden 𝛿𝑖 ve 

𝛿𝑜 arasındaki bağıntı bulunabilir. 

δ𝑜 =  tan−1 (
𝑙

𝑤+ 
𝑙

tan δ𝑖

)  (5) 

Ackerman Geometrisi ile iç ve dış tekerlek arasındaki dönüş 

açıları farklılıklarının ifadesi çıkartıldığına göre şimdi dönüş 

esnasında bu tekerleklerin arasındaki açısal hız farkının 

bulunması gerekir. Şekil 4 üzerinde gösterilen açısal 

parametrelerini elde etmek için aracın dönüş tekerleri 

arasındaki açısal hız farkı bu yarıçaplar ile orantılı 

olacağından: 

𝜔𝑖  𝑥 𝑅𝑤 =  𝜔𝑟  𝑥 𝑅𝑖     (6) 

𝜔𝑜  𝑥 𝑅𝑤 =  𝜔𝑟  𝑥 𝑅𝑜  (7) 

 

Bu ifadelerdeki 𝑅1 ve 𝑅𝑜  yerine de OAD ve OBC 

üçgenlerinden değerleri yazılırsa; 

 

𝑅𝑖 =  
𝑙

sin δ𝑖
   (8) 

𝑅𝑜 =  
𝑙

sin δ𝑜
   (9) 

 

elde edilir. 𝑅𝑖  𝑣𝑒 𝑅𝑜 (6) numaralı denklemlerde yerine yazılıp 

iç ve dış tekerlek hızları birbirine oranlanırsa; 

 
𝜔𝑖

𝜔𝑜
=  

sin δ𝑜

sin δ𝑖
   (10) 

 

ifadesi elde edilir. Bu ifadeye göre arkadan itişli ve ön 

tekerlekten doğrultu kontrollü bir araç için düz yolda giderken 

tahrik tekerlekleri aynı açısal hızda dönecekler ve doğrultu 
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tekerleklerinin açısı ise sıfır derece olacaktır. Araç viraja 

girdiği anda viraja göre içeride kalan tekerlek yavaşlaması 

gerekecek ve dışarıda kalan teker hızlanması gerekecektir. 

Aracın tahrik sisteminin bulunduğu arka tekerleklerdeki 

motorlar dönüş ekseninin tabanını oluşturduğundan ve aracın 

da ağırlık merkezinin bu iki tahrik tekerinin ortasında olduğu 

düşünülürse iç ve dış tekerlekler arasındaki açısal hız farkları 

eşit olacaktır. Aracın düz yolda her iki tekerleğin de 𝜔 açısal 

hızında döndüğünü varsayarsak, dış tekerin açısal hızı 𝜔𝑜 =
𝜔 + 𝑥 kadar ve iç tekerleğin açısal hızı da 𝜔𝑖 = 𝜔 − 𝑥 kadar 

olmalıdır. 
𝜔+𝑥

𝜔−𝑥
=  

sin δ𝑖

sin δ𝑜
   (11) 

 

Bu yaklaşımla ifade tekrar güncellenirse ve bu ifadeden x 

değeri çekilirse, araç viraja girdiği anda iç ve dış tekerleğin 

açısal hızlarının ne kadar değişim gösterdiğinin matematiksel 

ifadesi elde edilmiş olur [7]. 

 

𝑥 = 𝜔. (
sin δ𝑖− sin δ𝑜

sin δ𝑖  + sin δ𝑜
)  (12) 

 

Tablo 1: Ackerman Geometrisine Göre Dönüş Yapan Aracın 

Matematiksel Model Parametreleri 

 

Sembol Birim Açıklama 

𝒘 𝑚 Araç iz genişliği 
𝒍 𝑚 Araç aks aralığı 

𝛅𝒊 derece İç tekerin dönüş açısı 

𝛅𝒐 derece Dış tekerin dönüş açısı 

𝝎𝒓 rad/s 
Araç kütle merkezinin açısal 

hızı. 

𝝎𝒊 rad/s İç tekerin açısal hızı 

𝝎𝒐 rad/s Dış tekerin açısal hızı 

𝑹𝒘 m Pnömatik tekerleğin yarıçapı 

   

 

 

6.1. Ackerman Geometrisi Tasarımı 

Öncelikle gerçek araçtan alınan ölçüler ölçeklendirilerek 

Ackerman prensibine bağlı kurallar sonucu, iki boyutlu bir 

çizim üzerinden dönme açıları ve akson kulaklarının açıları 

hesaplanmıştır. Akson tasarımı hesaplanan açılara göre 

yapıldıktan sonra tutacaklar, aktarma elemanları ve bu 

elemanların yataklanması için gerekli tasarımlar üç boyutlu 

ortamda çizilerek montajı gerçekleştirilmiştir. Elektronik 

diferansiyelin çalışmasında önemli bir parametre olan 

yönlendirme sisteminin tasarımı yapılmış ve 3D printer’dan 

çıkartılarak prototipe araca montajı Şekil 6’da görüldüğü üzere 

sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 6: Ackerman Yönlendirme Geometrisi 

7. Sistemin Elektronik Tasarımı 

Düzeneğin hız kontrolünde 2 adet Pololu Model 19:1 

redüktörlü enkoderli DC motor kullanılmıştır. Motor 

enkoderleri tam turda 300 sinyal darbesi üretebilmektedir. 

PWM sinyali ile sürülebilen bu motorları sürmek için ise 

L298D motor sürücü kullanılmıştır. Aracın yönlendirmesini 

sağlamak için ise bir adet MG995 model metal dişli RC servo 

motor kullanılmıştır. PWM sinyali ile sürülebilen bu motorlar 

girişlerindeki doluluk oranına (duty cycle) göre çıkışında 0° ile 

180° arasında konum alırlar [8].  

 

 
Şekil 7: Elektronik Diferansiyel Deney Düzeneği 

 

 
Şekil 8: Elektronik Diferansiyel Deney Düzeneği Bağlantıları 

 

Elektronik kontrol ünitesi olarak üzerinde STM32F407VG 

mikrodenetleyicisini bulunduran ve otomasyon alanında 

oldukça popüler olan STM32F4 – Discovery geliştirme kiti 

tercih edilmiştir. Geliştirme kitindeki bazı temel özellikler 

aşağıdaki gibidir. 

 

 26 MHz kristal 

 140 adet Giriş/Çıkış Pini 

 1 Mb Flash Hafıza 

 Dahili İvmeölçer birimi 

 

Geliştirme kitinin kontrol düzeneği ile bütünleşmesini 

sağlamak amacıyla Şekil 7’deki elektronik düzenek 

tasarlanmıştır. Düzeneğe ait fiziksel bağlantı şeması Şekil 8’de 

gösterilmiştir. 

 

Tasarlanan kartta sürücü kartları ve güç girişi bulunmakla 

birlikte, sistemin arayüzle haberleşebilmesi için bir adet FTDI 

dönüştürücü ve mekanizmanın yönelimini sağlamak amacıyla 

koyulan servo motor bulunmaktadır. Yönelim sisteminde 

bilgisayar arayüzü kumanda üzerinden aldığı 15 bit teker açı 

ve hızlanma değerlerini (12) numaralı denklemdeki verilere 
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göre işleyerek motorların olması gereken anlık hız değerlerini 

devir/dk cinsinden bilgisayarın USB portu üzerinden çıkış 

olarak vermektedir ve FTDI dönüştürücü aracılığı ile USB 

portundan alınan bu veri kontrol ünitesine iletilmektedir. 

 

8. Kontrolör Tasarımı 

Elektronik diferansiyel sistemi iki giriş ve iki çıkışa sahip az 

değişkenli bir sistemdir. Elektronik diferansiyel sisteminde çift 

geri besleme yapısına sahip döngü kullanılmaktadır. Dış 

döngü tekerleklerin açısına göre uygun açısal hızları 

ayarlarken, iç döngü ise motorları bu açısal hızlarda tutmayı 

amaçlar. Şekil 9’de elektronik diferansiyel sisteminin genel 

diyagramı verilmiştir.  

 

Şekil 9: Elektronik Diferansiyel Sistemi için genel diyagram 

Şekil 10: Diferansiyel sistemi kontrol diyagramı 

 

Bu çalışma kapsamında hazırlanan prototip düzeneğinde iç 

döngüyü DC Motorlar oluşturmaktadır. Motorların içerisinde 

bulunan enkoderler sayesinde anlık olarak motorların hızları 

ölçülebilmektedir. Bu sayede motorların hızları geri besleme 

olarak alınabilmekte ve kendi içerisindeki kontrolör üzerinden 

hız kontrolü yapılabilmektedir. Giriş döngüsünde ise tekerlerin 

açıları anlık olarak sensör aracılığı ile okunup aracın olması 

gereken hız anlık olarak kontrol yazılımı tarafından 

hesaplanıp,  kontrol devresine gönderilmektedir. 

 

Elektronik diferansiyel düzeneğine ait genel döngü şeması 

Şekil 10’da verilmiştir. İç döngüde bulunan PD kontrolör her 

iki motor için de ayrı ayrı tasarlanmıştır, motorlar özdeş 

seçildiklerinden dolayı iki motor için de aynı katsayılar 

kullanılmıştır. Diğer taraftan, her iki motor için de PD çıkışı 

denklem (13) ve (14)’deki gibi hesaplanır. 

 

𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)                                                (13) 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑
𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡)                                    (14) 

 

Kontrolör tasarımı için MATLAB programından 

yararlanılmıştır. Simulink ortamında bloklar kullanılarak 

kontrol algoritması geliştirilmiştir. Algoritma içerisinde 

bilgisayar yazılımı ile haberleşmeyi sağlayacak yapılar 

oluşturulmuştur. Böylece yazılım üzerinden PD parametreleri 

ve sistem çalışmasının herhangi bir anında referans sinyali 

değiştirilebilir. İç tekerlek açısından ve aracın anlık hızından 

yararlanarak sağ ve sol teker hızları, tekerleklerin anlık 

hızlarından da bir hata sinyali 𝑒(𝑡) hesaplanır. Hesaplanan bu 

hata denklem (14)’deki işlemlerden geçirilerek bir kontrol 

sinyali üretilir ve bu kontrol sinyali sistemin matematiksel 

modeline uygulanır. 

Bu çalışmada PD kazanç parametreleri deneme yanılma 

yöntemiyle tespit edilmiştir. Üretilen çıkış sinyali doğrudan 

program üzerinden motorlara iletilmektedir. Kontrolör 

çıkışında oluşabilecek büyük kontrol sinyallerini önlemek 

amacıyla, üretilen kontrol sinyalleri saturasyonlardan 

geçirilerek makul seviyelerde tutulmuştur. Böylece mekanik 

zorlanmalara yol açabilme ihtimali olan sinyaller 

filtrelenmiştir.  

9. Deneysel Testler 

Bu bölümde, deney düzeneği üzerinde iki farklı test yapılıp, 

sonuçları performans kriterleri açısından değerlendirilmiştir. 

İki test sırasında da aracın EDS aktifken ve EDS pasifken 

göstermiş olduğu performans kıyaslaması yapılmıştır. Bu 

testler sırasında motor kontrolörü için kullanılan PD kontrolör 

kazançları Tablo 2’de verilmiştir., 

 

Tablo 2: Motorlar için PD parametreleri ve performans 

kriterleri 

Testler sırasında deney düzeneğinin arkasına aracın dikey 

simetri ekseninde olacak şekilde bir adet kalem silikonlanmış 

olup deney düzeneiğinin izlediği yörüngeyi arkasından 

çizdirmesi amaçlanmıştır. Yapılan testlere ait görsellerdeki 

siyah çizgi aracın EDS’si aktif iken, kırmızı çizgi ise aracın 

EDS’si pasif iken izlediği yolu göstermektedir. 

Deneyler çember ve yörünge testi olarak iki ayrı şekilde 

yapılmıştır. Çember testi sırasında aracın parametreleri 𝛿𝑖 =
35°  ve aracın kütle merkezinin hızı 450 devir/dk olarak 

tanımlanmış olup, sonuçlar EDS aktif ve EDS pasif olacak 

şekilde karşılaştırılmıştır.  
 

 
 

Şekil 11: Çember testi sırasında bilgisayar kontrol arayüzü 

N    Katsayı Motor 

       KP 1.6129 

       KD 0.69124 

En büyük aşım %1 

Yükselme zamanı  0.75s 

Yerleşme zamanı 2.3s 

Kalıcı-durum hatası %1 devir/dk 
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Şekil 12:  Çember testi sırasında aracın takip ettiği yörünge 
 

Şekil 11 ve Şekil 12’de çember testi sırasında bilgisayar 

arayüzü ve gerçek sonuçlar gösterilmektedir. Yapılan testler 

sonucunda EDS aktif iken aracın, EDS’nin pasif olduğu 

duruma göre daha kararlı bir yörünge takip ettiği, dönüş 

merkezinden sapmaların ise neredeyse hiç olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır ve ölçülen en büyük savrulma değeri 0.62258g 

olmuştur. EDS’nin pasif olduğu durumda ise aracın dönüş 

merkezine olan uzaklığı düzensiz olarak artış göstermiş olup 

aracın sürekli olarak dışarıya savrulduğu gözlemlenmiştir ve 

ölçülen en büyük savrulma değeri 1.18607g olmuştur. Ölçülen 

bu değerler Şekil 11’deki kullanıcı arayüzü üzerinde 

gözlemlenmiştir. Gözlemlenen grafiklere ait eksenlerde yatay 

x-ekseni milisaniye cinsinden geçen zamanı ifade ederken, 

düşey y-ekseni ilgili motora ait hızın devir/dk cinsinden 

ifadesidir. Bu deneyde test sırasında EDS Aktif iken anlık 

olarak hesaplanan ve ölçülen motorlara ait hız değerleri Şekil 

13’e göre 4. saniyeden itibaren sağ motor 417 devir/dk, sol 

motor ise 583 devir/dk olarak gözlemlenmiştir.   

 

 
Şekil 13: Çember testi sırasında teker hız grafikleri (EDS aktif) 

 
Şekil 14: Çember testi sırasında teker hız grafikleri (EDS 

Pasif) 

 

Yörünge testi sırasında araca kontrol yazılımı üzerinden 

öntanımlı bir yörünge gönderilmiş olup, aracın bu yörüngeyi 

takip etmesi istenmiştir. EDS aktif ve EDS pasif iken aracın 

yörüngeyi takip performansları test sonrasında kıyaslanmıştır. 

 

Bu testte, test başladığı andan itibaren aracın 1 saniyelik süre 

boyunca 𝛿𝑖 = 0°  olacak şekilde ilerlemesi ve 1. saniyeden 

sonra 1 saniye boyunca 𝛿𝑖 = 35°  olacak şekilde maksimum 

motor hızında (500 devir/dk) ilerlemesi istenmiştir. 

 

 
Şekil 15: Yörünge testi sırasında aracın izlemiş olduğu yol. 

 

Yapılan yörünge testi sırasında aracın ani dönüş altında dönme 

merkezinden ne kadar savrulduğunu gözlemlemek 

amaçlanmıştır. Şekil 15’de görüldüğü üzere 1. Saniyeden 

itibaren ani dönüşe geçen aracın EDS aktif olduğunda (Siyah 

çizgi) yörüngeyi yüksek doğrulukla çizdiği, EDS pasif 

olduğunda (Kırmızı çizgi) yörüngesinden saptığı ve dönüş 

merkezinden uzaklaştığı gözlemlenmiştir. 

 

10. Sonuçlar 

Bu çalışmada, elektronik diferansiyel sisteminin gerçek 

zamanda Simulink üzerinden PD tekniği ile kontrolü 

gerçekleştirilmiş ve farklı kontrol algoritmalarının da aynı 

ortam üzerinde test edilebileceği bir platform tasarımı 

yapılmıştır. 
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Simulink ortamında oluşturulan program altyapısı ile STM 

Discovery geliştirme kartının başka bir derleyici programa 

gerek kalmadan programlanabilmesi ve yazılım yüklenmesi, 

tasarlanan sistemin önemli avantajlarındandır. Sistemin 

kontrol devresinde bulunan mikrodenetleyicinin işlem 

yükünün hafifletilmesi amacıyla karmaşık matematiksel 

işlemlere sahip kontrol algoritmalarının Visual C# arayüzü 

üzerinde çalıştırılması yine sistemin avantajlarındandır. Sensör 

olarak enkoder kullanılması sistemin düşük açılara verdiği 

hassasiyeti iyileştirmektedir ve optik dijital enkoder olması 

ölçüm sonucunun yok sayılabilecek kadar az gürültü özelliği 

taşımasına neden olmaktadır. Böylelikle diğer hız ölçüm 

yöntemlerine göre daha net sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Deneysel verilere bakıldığında Şekil 12 ve Şekil 15’de EDS 

kapalı iken aracın dönüş merkezinden daha fazla savrulduğu 

görülmektedir ve bu verilere göre aracın EDS’si aktif olduğu 

durumdaki yol tutuşunun, EDS’si kapalı olduğu durumdaki 

yol tutuşundan yaklaşık olarak %45 daha iyi olduğu yorumu 

yapılabilir. 

 

Bu çalışmanın devamında bulanık mantık ve adaptif PID 

kontrol yöntemleri ile tasarlanan kontrol devreleri tasarımı ve 

geliştirilen bu sistemin Kocaeli Üniversitesi Mekatronik 

Mühendisliği Türk Mekatronik Takımı’na ait TM-Bilge adlı 

elektrikli aracına entegrasyonu hedeflenmektedir. 

 

 

Teşekkür 

 
Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 

Bölümü Sensör Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalarımız esnasında her türlü altyapı desteği sağlayan 

Sensör laboratuarı çalışanlarına teşekkür ederiz. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, çeyrek taşıt modelinin titreşimlerini azaltmak 

amacıyla klasik bir pasif damper kullanmak yerine yarı aktif 

bir kontrol elemanı olan MR (Magnetorheological) damper 

kullanılmıştır. MR damperin sönüm kuvveti uygulanan 

gerilime göre değişmektedir. Dolayısıyla MR dampere 

uygulanacak gerilim değerinin belirlenmesi için bir 

kontrolcüye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla BMK (Bulanık 

Mantıklı Kontrolör) ve Skyhook kontrolör tasarlanmıştır. 

Çeyrek taşıt modelinin titreşimlerinin azaltılması konusunda 

çeşitli deneysel veya teorik çalışmalar bulunmaktadır. MR 

damper oldukça doğrusal olmayan bir karaktere sahip 

olduğundan modellenmesi de zordur. Dolayısıyla, sadece 

numerik simülasyonlarla yapılan çalışmalar gerçeğe yakın 

sonuçlar verse de tam olarak gerçeği yansıtamazlar. Deneysel 

çalışmalar ise daha gerçekçi sonuçlar üretebilir. Fakat 

deneysel çalışmalar da ihtiyaç duyduğu zaman ve maliyet 

açısından dezavantajlıdırlar. Bu sebeple kısa zamanda düşük 

maliyetle gerçekçi sonuçlara ulaşmak için SÇD (Simulasyon 

Çevriminde Donanım) yöntemi tercih edilmiştir. 

Kontrolcülerin titreşim sönümlemedeki başarıları tümsek yol 

ve ISO 8608 standardına göre oluşturulan yol girişleri 

kullanılarak incelenmiştir. 

Abstract 

In this study, Magnetorheological (MR) damper which is a 

semi-active control device, is employed instead of a classical 

passive damper in order to reduce the vibrations of the 

quarter-vehicle model. Therefore, a controller is needed to 

determine the applied voltage to the MR damper. For this 

purpose, Skyhook and Fuzzy Logic controllers are designed. 

Studies of this area can be experimental or theoretical. 

Mathematical modeling of MR damper is difficult, owing to 

it has a nonlinear character. Therefore, only based on 

numerical simulation studies cannot accurately reflect exact 

results. Experimental studies can be used to obtain more 

realistic results, but experimental studies require a great deal 

of time and are costly. For this reason, Hardware in the Loop 

simulation (HILS) method is preferred. Performance of the 

designed controllers is investigated in terms of vertical 

vibration reduction of quarter vehicle model using the bump 

road input and the road input which generated according to 

the ISO 8608 standard. 

1. Giriş 

Otomotiv teknolojileri her geçen gün ilerlemekte ve 

müşterilere daha konforlu araçlar sunmayı amaçlamaktadır. 

Bunun için pasif süspansiyon sistemleri istenen titreşim 

sönümleme performansını sağlayamamaktadır. Aktif 

süspansiyon sistemleri ise çok enerjiye ihtiyaç duyan pahalı 

sistemlerdir. Yarı aktif süspansiyon sistemleri ise az enerjiye 

ihtiyaç duymaları, güvenli sistemler olmaları ve titreşim 

sönümleme performansı açısından aktif ve pasif arasında 

performansa sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. 

Bu yüzden bu çalışmada da bir yarı aktif kontrol elemanı olan 

MR damper tercih edilmiştir. 

Süspansiyon sistemlerinin titreşim bastırma 

performanslarının incelenmesi deneysel ve teorik olarak 

gerçekleştirilebilir [1, 2]. Fakat deneysel çalışma maliyetli ve 

çok zamana ihtiyaç duymaktadır. Teorik simülasyon 

çalışmaları ise geçeğe yakın sonuçlar verse de tam olarak 

gerçek durumu yansıtamamaktadırlar. Bu iki yöntemin 

karışımı olan SÇD (Simulasyon Çevriminde Donanım) 

yöntemi hem teorik hem deneysel çalışmayı içermektedir. 

Böylelikle hem gerçeğe daha yakın sonuçlar elde 

edilebilmekte hem de maliyet ve zamandan tasarruf 

edilebilmektedir. SÇD yöntemindeki temel amaç; 

matematiksel olarak modellenmesi güç olan özellikle 

doğrusal olmayan sistemleri deneysel olarak laboratuvar 

ortamında oluşturmak ve elde edilen gerçek ölçüm verilerini 

simülasyona anlık olarak beslemektir. SÇD metodunun en 

üstün yanı, gerçek durumları taklit edebilecek değişik 

çalışma koşullarının laboratuvar ortamında 

oluşturulabilmesidir. Farklı türdeki araçlar farklı farklı 

parametrelere (kütle, sönüm, katılık vs.) sahip olacak şekilde 
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modellenerek, farklı yarı-aktif süspansiyon elemanları (MR 

damper, ER damper, vs.) farklı yol koşullarında test 

edilebilirler. Dolayısıyla SÇD yöntemi araştırmada esneklik 

sunmaktadır. Bu konuda literatürde yapılmış başarılı 

çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; 

Hwang vd. 1997 yılında yaptıkları çalışmada çeyrek taşıt 

modeli için bir sürekli değişken damper (CVD-Continous 

variable damper) damper kullanmışlardır. Aç/kapa (on/off) 

ve sürekli kontrol (continuous control) yöntemlerinin titreşim 

bastırma performanslarını araştırmışlardır [3]. Choi vd. 

(2000), SÇD metodunu kullanarak gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında taşıtların düşey ivmelerini azaltmak amacıyla 

kayan kipli kontrol algoritmasını, ER (Electro-Reolojik) 

damperli bir süspansiyon sistemine uygulamışlardır. Bu 

sistemde, tam taşıt modelini sadece tek bir ER damperi 

donanımsal olarak laboratuvar ortamında oluşturmuşlardır. 

Diğer üç ER damperin, donanım kısmındaki damper ile aynı 

sönüm karakterine sahip olduğunu kabul etmişlerdir [4]. Lee 

ve Choi (2000), MR damperi tam taşıt modeline SÇD 

metodunu kullanarak uygulamışlardır. Skyhook kontrol 

yöntemi yardımıyla taşıt titreşimlerini azaltmaya 

çalışmışlardır. Çeyrek taşıt modeli test sistemi kullanarak 

tam taşıt modelinin sol ön tekerleğini modellemişlerdir. Bu 

sistemde tam taşıt modelinin sadece tek bir sönümleyicisi test 

ortamında donanımsal olarak kurgulanmıştır. Diğer üç 

sönümleyicinin donanım kısmındaki sönümleyici ile aynı 

sönüm karakterine sahip olduğu kabul edilmiştir [5]. Choi vd. 

(2000), ticari bir taşıtın yolcu koltuğu için bir (HILS) test 

düzeneği oluşturmuşlardır. Yolcu koltuğunun süspansiyon 

sistemi MR damperli yarı aktif bir sistemden oluşmaktadır. 

Bir silindirik MR damper yolcu koltuğunun altına 

bağlanmıştır. Skyhook kontrol yardımıyla yolcu koltuğundaki 

titreşimleri azaltmaya çalışmışlardır. SÇD yardımıyla 

oluşturdukları yolcu koltuğu modelinden aldıkları verileri 

simülasyon ortamındaki tam taşıt modelinde kullanmışlardır 

[6]. Hong vd. (2002) bir Machperson süspansiyon sistemine 

CVD damper ve yol uyarlamalı Skyhook kontrol yöntemini 

uygulamışlardır. SÇD yöntemi ile Skyhook kontrolörün 

başarısını incelemişlerdir [7].  Choi ve Song (2002), bir binek 

araba için ER (Electro-Reolojik) motor bağlantı elemanı 

tasarlamışlardır. SÇD metodu yardımıyla tam taşıt modeline 

uygulamışlar ve sürücü koltuğu yer değişimlerini 

incelemişlerdir. Skyhook kontrol yöntemini kullanarak sistem 

performansını iyileştirmeye çalışmışlardır. Tek bir bağlantı 

elemanını SÇD metodu ile kurgulayıp motorun diğer bağlantı 

elemanının da aynı karakteristiğe sahip olacağı kabulü ile 

sistemi modellemişlerdir [8]. Choi. vd. (2002), sistem 

parametre belirsizliklerini bastırmak için H ∞  kontrol 

tasarlamışlardır. Binek taşıt için bir MR damper üretmişler 

ve alan bağlı (field dependent) sönüm kuvvetini tahmin 

etmek için bir histerisiz matematiksel model öne 

sürmüşlerdir. H∞ kontrol tasarımında araç kütlesini belirsiz 

parametre olarak almışlardır. Sistem performansını SÇD 

metodunu kullanarak çeşitli yol girişleri için 

değerlendirmişlerdir. Bu sistemde tam taşıt modelinin sadece 

tek bir sönümleyicisini donanımsal olarak kurgulamışlardır. 

Diğer üç sönümleyicinin kuvvetlerini analitik MR damper 

modelinin denklemlerinden nümerik olarak hesap etmişlerdir 

[9]. Batterbee ve Sims (2007) MR damperli çeyrek taşıt 

modeli için bir SÇD test düzeneği oluşturmuşlardır. Yol 

profili olarak gerçek yol profili kullanmış ve kontrolcü 

performanslarını değerlendirmişlerdir. Kontrol yöntemi 

olarak Skyhook Kontrol yöntemi ve Geri Besleme 

Doğrusallaştırma Kontrol (Feedback Linearization Control) 

yöntemlerini kullanmışlardır. Sonuçları kararlılık ve konfor 

gibi kriterlere göre değerlendirmişlerdir[10]. Choi vd. (2009) 

MR damperin önemli iki özelliğini dikkate alarak titreşim 

kontrol cevabını incelemişlerdir. Bu özellikler; histeresiz 

davranış ve damperin parametre değişimidir. Bunun için orta 

büyüklükte bir binek taşıt kullanmışlardır. Sönüm kuvvetinin 

kontrol edilebilirliği ve histerisiz davranışı tanımlamak için 

Preisach histerisiz modelini kullanmışlardır. Taşıt 

titreşimlerini azaltmak için H∞  kontrol tasarlamışlar ve 

belirsizlik olarak taşıt kütlesini ve MR damper histerisiz 

karakterini almışlardır. SÇD metodunu kullanarak kontrolün 

performansını araştırmışlardır. Ön sol süspansiyon sistemini 

donanımsal olarak tasarlamışlar ve diğer 3 süspansiyonunda 

benzer karakter sergileyeceği kabulü ile tam taşıt modeline 

uygulamışlardır. Titreşim kontrol cevaplarını tümsek ve 

rastgele yol girişleri için incelemişlerdir [11]. Metered vd. 

(2010), yapay sinir ağlarını MR damper kontrolü için 

uygulamışlardır. MR damperli çeyrek taşıt modeli üzerinde 

araştırmalarını malzeme test makinası yardımıyla 

oluşturdukları SÇD test düzeneğinde gerçekleştirmişlerdir. 

Kontrol performansını değerlendirmek için tümsek ve 

rastgele yol profilindeki cevapları zaman ve frekans alanında 

incelenmişler ve model olarak modifiye edilmiş Bouc Wen 

modelini kullanmışlardır. Sonuç olarak yapay sinir ağlarının 

araç konforu ve kararlılık açısından başarısını göstermişlerdir 

[12]. Martinez vd. (2012) Çeyrek taşıt modelini SÇD 

yöntemini kullanarak incelemişlerdir. Süspansiyon rölatif yer 

değiştirmesini sağlamak amacıyla hidrolik bir sistemi 

deneysel olarak kurmuşlardır. Yarı aktif sönüm elemanı 

olarak MR damper kullanmışlardır. MR damperin yarı aktif 

kontrolünü geçekleştirmek amacıyla bir FEB (Frequeny 

Estimation Based-Frekans Tahmini Temelli) kontrolör 

tasarlamışlar ve sonuçları değerlendirmişlerdir [13]. 

2. MR Damper 

Bir yarı aktif damper olan MR damperin özelliği, sönüm 

kuvvetinin manyetik alana bağlı olarak değişebilmesidir. MR 

sönümleyici genel olarak, piston, MR sıvısı, akümülatör ve 

manyetik sargıdan oluşur. MR sönümleyicinin fiziksel modeli 

Şekil 1’de verilmiştir.  

MR sönümleyici içinde bulunan MR sıvısı, taşıyıcı sıvı 

içerisine mikron seviyede manyetik parçacıklar eklenerek 

elde edilir. Taşıcı sıvı olarak genelde su, silikon bazlı yağ 

veya petrol bazlı yağ kullanılır. Manyetik parçacık olarak ise 

genellikle demir kullanılır. MR sönümleyici içinde bulunan 

MR sıvısı pistonun hareketiyle, pistonun ucunda bulunan 

boşluktan akmaya zorlanır. Pistonun ucundaki boşlukta aynı 

zamanda elektromıknatıslar bulunmaktadır. Bu 

elektromıknatıslar manyetik alan oluşturmazsa MR sıvısı 

normal akışkan özelliği gösterir. Fakat elektromıknatıslar 

manyetik alan oluşturursa, MR sıvısını boşluktan geçerken, 

içinde bulunan manyetik parçacıklar sıralı bir şekilde 

dizilerek sıvının viskozitesini değiştirir ve olduğundan daha 

viskoz bir sıvıymış gibi davranmasını sağlar. Bu da MR 

sönümleyicinin oluşturduğu sönüm kuvvetinin değişmesini 

sağlar ve MR sönümleyicinin manyetik alan şiddetini 

ayarlayarak kontrol edilmesini sağlar. Bunun için gerekli güç 
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miktarı (0-12 Volt) oldukça düşük olup bir akü ile bile 

sağlanabilir. Ayrıca herhangi bir sebepten dolayı güç kesilirse 

MR sönümleyicinin pasif sönümleyici özelliği göstermesi, 

emniyet açısından önemli bir özelliğidir [14, 15].  

Şekil 1: MR damperin genel yapısı 

3. Çeyrek Taşıt Modeli 

Çeyrek taşıt modeli iki serbestlik dereceye sahiptir. Basit 

yapısından dolayı akademik çalışmalarda çok tercih edilen 

bir modeldir. Modelde asılı olan ve asılı olmayan olmak 

üzere iki kütle vardır. Bu kütleler süspansiyon sistemi 

vasıtasıyla birbirine bağlanırlar. Burada tekerleğin sönümü 

çok küçük olduğundan dolayı ihmal edilebilir. Tekerlek 

doğrusal yay olarak modellenebilir (Şekil 2).  

 

Şekil 2: Çeyrek taşıt modeli 

Tablo 1: Çeyrek taşıt model parametreleri [16] 

Parameter Value Parameter Value 

m1 338.5 kg k 15000 N/m 

m2 59 kg kt 190000 N/m 

 

Sistemin hareket denklemi aşağıdaki gibi elde edilebilir; 

 
1 1 1 2

( ) 0m x k x x f      (1) 

 
2 2 1 2 2

( ) ( ) 0
t

m x k x x k x d f        (2) 

Burada m1 asılı olan kütleyi m2 asılı olmayan kütleyi k 

doğrusal yay katsayısını kt tekerleğin yay katsayısını x1 ve x2 

sırasıyla asılı olan ve asılı olmayan kütlelerin yer 

değiştirmesini göstermektedir. f ise MR damperin 

oluşturduğu sönüm kuvvetini ifade etmektedir. Çeyrek taşıt 

modelinde kullanılan parametreler Tablo 1’ de verilmiştir. 

4. Deney Sistemi 

SÇD yöntemi hem yazılım hem donanım kısımlarından 

oluşmaktadır. Yazılım kısmı; çeyrek taşıtın matematiksel 

modeli, kontrol algoritması ve nümerik simülasyonun 

yapılacağı MATLAB-Simulink programından oluşmaktadır. 

Donanım kısmı ise, Lord Company tarafından üretilen RD-

8041-1 uzun stroklu MR damper, MR damper denetim kiti  

(wonder box), Brüel&Kjaer 8230-002 kodlu kuvvet 

algılayıcısı, Micro Epsilon optoNCDT 1700-100 lazer konum 

ölçer, Panasonic 5 kw 2000 devir/dakika servomotor, Dspace 

1103 kontrol kartı, güç kaynakları ve 10 mm hatveli olarak 

üretilen doğrusal kızak mekanizmasından oluşmaktadır (Şekil 

3). 

 

 

 

Şekil 3: Deney düzeneği 

Şekil 4: SÇD çalışma mekanizması 

Kuvvet Algılayıcı 

MR Damper 

Lazer Konum Ölçer 

Kaplin 

Servomotor 

Güç Kaynakları 

Dspace 1103 

Servo Motor Sürücüsü 

Denetim Kiti 

Sinyal Şartlandırıcı 
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Burada amaç araca uygulanan yol girişine göre 

MATLAB-Simulink programı kullanılarak hesaplanan 

süspansiyon rölatif yer değişimini deneysel olarak elde 

etmektir. Bu amaçla servomotor +10,-10V volt analog hız 

moduna ayarlanmıştır. Lazer konum sensörü sistemin rölatif 

yer değiştirmesini ölçmektedir. Kuvvet sensörü ise MR 

damperin oluşturduğu sönüm kuvvetini ölçerek tekrar 

simulasyona beslemektedir. Servomotorun konum ve hız 

bilgisi Dspace kontrol kartı yardımıyla servomotor 

sürücüsüne gönderilir. Elde edilen konum ve kuvvet bilgileri 

yine Dspace kontrol kartı yardımıyla işlenerek simulayona 

anlık olarak beslenmektedir. Sistemin çalışma mekanizması 

şematik olarak Şekil 4’de görülmektedir. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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0

2

4

6

t (sn)

Y
e
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e
ğ
iş

ti
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e
 (

m
m

)

 

 
istenen

ölçülen

Şekil 5: İstenen ve lazer sensörden ölçülen rölatif yer 

yer değiştirmeler 

Tasarlanan deneysel sistemin istenen rölatif yer 

değiştirmeyi yapıp yapamadığını kontrol etmek amacıyla bir 

referans sinyal sisteme uygulanmıştır. İstenen ve ölçülen 

değerler Şekil 5’te karşılaştırılmıştır. Sonuç incelendiğinde 

doğrusal kızak sisteminin gönderilen referans yer değişimini 

doğru bir şekilde yapabildiği görülmektedir. Fakat zaman 

gecikmesi meydana gelmektedir. Zaman gecikmesi 

bilgisayarın hesap yükünden, sensorlerden gelen verilerin 

haberleşme gecikmesinden ve servomotor dinamiğinden 

kaynaklanmaktadır. Servomotor dinamiğinden kaynaklanan 

gecikmeye göre diğerleri çok düşük seviyededirler. Zaman 

gecikmesi kuvvet sensöründen alınan kuvvet verisinin 

simulasyona doğru zamanda beslenenememesine sebep olur 

dolayısıyla kontrolcü performansı düşer dolayısıyla bu 

durumun önüne geçmek gerekir. Bu amaçla bir PID kontrolcü 

tasarlanmıştır. Çalışma mekanizması Şekil 6’da 

görülmektedir. 

 

Şekil 6: Konum denetleyicisi 

 

 

5. Kontrol Yöntemi 

5.1. Skyhook Kontrol 

Skyhook kontrol yöntemi basit yapısına rağmen iyi bir 

performansa sahip olması dolayısıyla MR damperli yarı aktif 

kontrol çalışmalarında sıkça tercih edilmektedir. Burada 

istenen sönüm kuvvet aşağıdaki gibi tanımlanmıştır [17]; 

 
sky sky r

u c x   (3) 

Burada skyc  kontrol kazancı skyu ise kontrol kuvvetidir. 

rx ise süspansiyonun rölatif hızıdır. MR damperin sönüm 

kuvveti uygulanan gerilime göre değiştiği için denklem 

aşağıdaki şekilde tekrar düzenlenebilir; 

 max 1 1 2

1 1 2

( ) 0

0 ( ) 0

v x x x
v

x x x

 


 

 
 
 

  (4) 

Burada v  MR dampere uygulanan gerilimi, 
maxv ise 

maksimum gerilimi ifade etmektedir. Bu çalışmada MR 

dampere uygulanan maksimum gerilim 1 volt olarak 

sınırlandırılmıştır. 

5.2. Bulanık Mantıklı Kontrol 

BMK (Bulanık mantıklı kontrol) yöntemleri kontrol 

problemlerinde sıkça kullanılmaktadır. BMK dilsel sentez 

temeline dayanmaktadır ve kontrol tasarımı esnasında 

sistemin matematiksel modeline ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Dolayısıyla kontrolörün performansı çıkarılan matematiksel 

modelin hassasiyetinden bağımsızdır. Ayrıca bulanık mantıklı 

kontrolörler doğrusal olmayan sistemlerde başarılı bir şekilde 

çalışmaktadır.  

Klasik bulanık mantıklı kontrolör yapısı iki giriş bir 

çıkışlıdır. Bu çalışmada girişler asılı olan kütlenin hızı (Vu) 

ve rölatif süspansiyon hızıdır (Vr), çıkış ise gerilimdir. 

Skyhook kontrol yönteminde olduğu gibi BMK kontrolörün 

çıkışı da 1 volt ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla girişler -1, 

1 aralığında, çıkışlar ise 0,1 aralığında normalize edilmiştir.  

Bulanık mantık kontrolör tasarımı bulanıklaştırma, 

bulanık çıkarım motoru ve durulaştırma adımlarından 

oluşmaktadır. Bulanıklaştırma adımında nümerik değerler 

dilsel değerlere çevrilmektedir. İkinci adımda, kural tablosu 

kullanılarak bulanık çıkarım motoru ile dilsel çıkış değeri 

elde edilmektedir. Bu dilsel değerler durulaştırma adımında 

nümerik çıkış değerlerine dönüştürülmektedir. Girişler için 

kullanılan dilsel değerler: NB, NK, S, PK, PB şeklindedir. 

Çıkış için kullanılan dilsel değerler ise: S, PK, PO, PB, 

şeklindedir. Giriş ve çıkış üyelik fonksiyonları Şekil 7’de 

gösterilmektedir. 

Bu çalışmada kullanılan kural tablosu ise Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2: Bulanık mantıklı kontrolör için kural tablosu 

Vr/Vu NB NK S PK PB 

NB PB PO PK S S 

NK PO PK S S S 

S PK S S S PK 

PK S S S PK PO 

PB S S PK PO PB 
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Bu çalışmada, bulanıklaştırma işlemi için tüm kurallar 

Mamdani Yöntemi kullanılarak yazılmıştır. Durulaştırma için 

ise Merkez (Centroid) Yöntemi kullanılmıştır. 

 

Şekil 7: Üyelik fonksiyonları (a) Vu hata girişi, (b) Vr hata 

girişi (c) Gerilim çıkışı 

6. Deney Sonuçları 

Çeyrek taşıt modelinin titreşimlerinin kontrol performansını 

deneysel olarak incelemek amacıyla SÇD deney sistemi 

kullanılmıştır. MATLAB-Simulink programı yardımıyla 

tümsek ve ISO yol girişi olmak üzere İki tür yol girişi sisteme 

uygulanmıştır. Tümsek yol girişi aşağıdaki şekilde 

tanımlanmış ve 1 saniyelik gecikme ile sisteme 

uygulanmıştır. 

 
0

0

0

02
1 cos( )

( ) 2

00

l
tv ta

v
d t l

l

v

  






  
  

 



  (5) 

Burada; t zaman α=0.035, v0=0.856 ve l=8 olarak 

alınmıştır. ISO yol profili ise aşağıdaki denklemden elde 

edilebilir [18].  
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 ISO 8608 e göre rastgele yol profili A ile H arasında 

sınıflandırılmaktadır. A en iyi kalitede yolu H ise en pürüzlü 

yolu ifade etmektedir. Denklem 6’daki kr ifadesi yolun 

pürüzlülüğünü tanımlamaktadır. Tablo 3 yol kalitesine göre 

kr değerlerini göstermektedir. Bu çalışmada servomotorun 

sınırları da dikkate alınarak kr=3 yani A-B arasında kalitede 

yol ve 10 m/s taşıt hızı seçilmiştir. Denklemde n0 referans 

uzamsal frekans (n0=0.1), N data sayısı, Δn zaman aralığı ve 

φi ise 0-2π arasında rasgele belirlenen faz aralığı kümesidir. 

Denklem 6 kullanılarak elde edilen ISO yol profili Şekil 

11’de verilmiştir. Uygulanan yol girişlerine karşın elde edilen 

süspansiyon rölatif hız miktarı MATLAB-Simulink programı 

yardımıyla hesaplanmış Dspace kontrol kartı yardımıyla 

gerilime dönüştürülerek servomotor sürücüsüne beslenmiştir. 

Servomotor bir doğrusal kızak mekanizması vasıtasıyla rölatif 

yer değiştirmeyi gerçekleştirmiştir. Kuvvet sensörü 

yardımıyla elde edilen değişken sönüm miktarı tekrar 

simulasyona beslenmiştir. Aynı şekilde BMK ve skyhook 

kontrolörler MATLAB-Simulink programı yardımıyla 

modellenmiş elde edilen voltaj değeri Dspace yardımıyla MR 

damper kontrol kartı üzerinden MR dampere beslenmiştir. 

Sonuçlar denetimli ve denetimsiz durumlar için grafikler 

yardımıyla incelenmiştir. Grafiklerde düz çizgi MR dampere 

herhangi bir voltaj gitmediği durumu, kesikli çizgi MR 

damperin BMK durumunu, noktalı çizgi ise Skyhook kontrol 

durumundaki sonuçları göstermektedir. 

Tablo 3: ISO 8608 yol kalitesi sınıflandırması [19] 

Yol sınıflandırması 
rk  Yol sınıflandırması 

rk  

Üst limit Alt limit Üst limit Alt limit 

A B 3 E F 7 

B C 4 F G 8 

C D 5 G H 9 

D E 6    

 

Şekil 8’de asılı olan kütlenin yer değiştirmesi verilmiştir. 

Şekil 9’da ise asılı olan kütlenin ivmesi görülmektedir. Şekil 

8 ve Şekil 9 incelendiğinde Skyhook kontrolcünün daha iyi 

sonuç verdiği görülmüştür. Şekil 10’da ise tümsek yol girişi 

için MR dampere kontrolcüler tarafından uygulanan gerilim 

miktarları verilmiştir. Şekil 12 ve Şekil 13 te ise ISO yol 

profilinin sisteme uygulandığında elde edilen sonuçlar 

görülmektedir. Şekil 12’de asılı olan kütlenin yer 

değiştirmesi verilmiştir. Asılı olan kütlenin yer 

değiştirmesinde her iki kontrolcü de genlikleri 

bastırabilmiştir. Fakat Şekil 13 incelendiğinde Skyhook 

kontrolcünün asılı olan kütlenin ivme cevaplarını 

kötüleştirdiği BMK kontrolcünün ise iyileştirdiği 

görülmektedir. Taşıt titreşimlerinde yolcuları en çok 

ivmelerin rahatsız ettiği bilinmektedir. Dolayısıyla uygulanan 

yol girişi değiştiğinde Skyhook kontrolcünün başarısız olduğu 

görülmüştür. Sonuçları sayısal veriler yardımıyla incelemek 

amacıyla Tablo 4’te asılı olan kütlenin ivmesinin RMS 

ortalamaları ve pasif sisteme göre yüzde ne kadarlık iyileşme 

sağladıkları verilmiştir.  
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Şekil 8: Tümsek yol girişi için asılı olan kütlenin yer 

değiştirmesi 
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Şekil 9: Tümsek yol girişi için asılı olan kütlenin ivmesi 
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Şekil 10: Tümsek yol girişi için MR dampere uygulanan 

gerilim miktarı (a) BMK (b) Skyhook  
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Şekil 11: ISO 8608’e göre 10m/s için oluşturulan A-B arası 

kalitede yol profili  
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Şekil 12: ISO yol girişi için asılı olan kütlenin yer 

değiştirmesi 
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Şekil 13: ISO yol girişi için asılı olan kütlenin ivmesi 

 

 

 

414

TOK2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 12-14 Eylül 2018, Kayseri



0 2 4 6 8 10
0

0.5

1

t (sn)

G
e

ri
lim

 (
V

)

 
(a) 

 

0 2 4 6 8 10
0

0.5

1

t (sn)

G
e

ri
lim

 (
V

)

 
(b) 

Şekil 14: ISO yol girişi için MR dampere uygulanan gerilim 

miktarı (a) BMK (b) Skyhook 

Ayrıca kontrol tasarımında kontrolcünün performansını 

incelemek amacıyla bazı performans kriterleri sıkça 

kullanılmaktadır. Bunlar; mutlak hataların toplamı (IAE- 

integral absolute error), mutlak hataların zamanla 

çarpımlarının toplamı (ITAE-integral of time multiplied 

absolute error), hataların karelerinin toplamı (ISE- integral 

of squared error) ve hataların karelerinin zamanla 

çarpımlarının toplamı (ITSE- integral of time multiplied 

squared error) şeklindedir. Çeyrek taşıt modeline ait bu 

performans kriter değerleri ve yüzde olarak pasif duruma 

göre değişim oranları Tablo 5’te verilmiştir. Tablo 4 ve Tablo 

5 incelendiğinde tümsek yol girişinde her iki kontrolcünün de 

başarılı olduğu fakat yol girişi değiştiğinde Skyhook 

kontrolcünün başarılı ivme cevaplarını bozduğu sayısal 

veriler yardımıyla görülmektedir. 

 
0

T

IAE e( t )dt    (7) 

 
0

T

ITAE t. e( t )dt    (8) 

 2

0

T

ISE e ( t )dt    (9) 

 2

0

T

ITSE t.e ( t )dt    (10) 

Tablo 4: Asılı olan kütlenin ivmesinin RMS ortalamaları 

 Tümsek yol girişi ISO yol girişi 

Pasif 0.2558 0.2891 

BMK 

% 

0.1970 

%22 

0.2729 

%5.6 

Skyhook 

% 

0.1874 

%26 

0.4287 

%-48.2 

 

Tablo 5: Asılı olan kütlenin ivmesinin performans indeks 

değerleri 

Tümsek yol girişi 

Performans kriteri IAE ITAE ISE ITSE 

Pasif 0.9195    1.7345 0.6541 1.1920 

BMK 

% 

0.6480 

%29.5 

1.0895 

%37.18 

0.3879 

%40 

0.6393 

%46.3 

Skyhook control 

% 

0.5916 

%35.6 

0.9645 

%44 

0.3516 

%46.2 

0.5655 

%52.5 

ISO yol girişi 

Pasif 2.4587 11.9850 0.8359 3.9532 

BMK 

% 

2.2520 

%8.4 

11.0645 

%7.7 

0.7448 

%10.9 

3.5290 

%10.6 

Skyhook 

% 

3.6798 

%49.6 

17.9525 

%49.8 

1.8377 

%-120 

8.6224 

%-118 

7. Deney Sonuçları 

Bu çalışmada, çeyrek taşıt modelinin titreşimlerini azaltmak 

amacıyla pasif damper yerine bir yarı aktif kontrol elemanı 

olan MR damper kullanılmıştır. Böylece, aktif sistemlere 

göre çok daha düşük enerji ile titreşimler bastırılmıştır.  

Simulasyon çalışmalarına göre daha gerçekçi sonuçlar elde 

etmek amacıyla tam bir deney düzeneği kurmak maddi açıdan 

ve zaman açısından oldukça pahalı ve zahmetli olduğu için 

SÇD sistemi kullanılmıştır. Bunlar çalışmanın uygulamaya 

yönelik önemi ve değerini ortaya koymaktadır.  

Çalışmanın deneysel kısmında, MATLAB-Simulink 

programı yardımıyla hesaplanan süspansiyon rölatif yer 

değiştirmesi, bir servomotor ve doğrusal kızak mekanizması 

yardımıyla deneysel olarak elde edilmiştir. Kuvvet sensörü 

kullanılarak elde edilen kuvvet verisi anlık olarak tekrar 

simulasyona beslenmiştir. MR damperin kontrolünü 

gerçekleştirmek amacıyla BMK ve Skyhook kontrolcü 

tasarlanmıştır. Kontrol yöntemlerinin titreşim 

sönümlemedeki başarısı asılı olan kütlenin yer değiştirmesi 

ve ivmesi bakımından incelenmiştir. RMS değerleri ve 

performans kriterleri de kullanılarak sonuçlar 

değerlendirilmiştir.  

Sonuçta, Skyhook kontrolcünün tümsek yol girişinde daha 

başarılı sonuçlar verdiği fakat yol girişi değiştiğinde başarılı 

sonuçlar veremediği, BMK kontrolcünün ise her iki yol girişi 

için de başarılı sonuçlar verebildiği tespit edilmiştir.  

Gelecekteki çalışmalarda yarım veya tam taşıt modeli 

SÇD yöntemi ile deneysel olarak incelenerek hem maliyet 

hem de zaman yükü azaltılırken simulasyona göre gerçeğe 

daha yakın sonuçlar elde edilebilir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada otomobil debriyaj sistemini tahrik eden hidrolik 

eyleyici sisteminin modellemesi kullanıcı dostu bir program 

olarak ifade edilen AMESim programı kullanılarak 

yapılmıştır. Ayırıcı sistemi debriyaj yardımcı silindiri (CSC-

Clutch Slave Cylinder) olan hidrolik tip debriyaj eyleyici 

sisteminin matematiksel modeli oluşturulup, ilgili benzetim 

programıyla modellenerek analizler yapılmıştır. Pedaldan 

debriyaj diyafram yayına kadar olan sistem elemanları 

modellemeye dahil edilmiştir. Sistemin dinamik davranışı 

pedal hareketine göre zaman alanında, motordan gelen 

titreşimlere göre de frekans alanında incelenmiştir. 

Abstract 

In this study, modeling of the hydraulic actuator system that 

drives the automobile clutch system was carried out using the 

AMESim program, which is expressed as a user friendly 

program. A mathematical model of the hydraulic type clutch 

actuator system with the clutch assisted cylinder type (CSC- 

Cltch Slave Cylinder) was created and analyzed by modeling 

with the simulation program. System elements from pedals to 

clutch diaphragm springs were included in the model. The 

dynamic behavior of the system was investigated in the time 

domain according to the pedal motion and in the frequency 

domain according to the vibrations coming from the motor. 

1. Giriş 

Debriyaj taşıtta motor ile vites kutusu arasında yer almakta 

olup otomobil hareket halindeyken motordan gelen hareketin 

vites kutusuna aktarılmasını sağlar, motor ile vites 

kutusundaki hareketin aktarılmasını keserek de vites 

değiştirmeyi sağlar. Hareketin tekerleğe aktarıldığı pozisyon 

birleşme (engaged) pozisyonu olarak, hareketin aktarımının 

kesildiği pozisyon ise ayrılma (disengaged) pozisyonu olarak 

adlandırılır (Şekil 1). Birleşme pozisyonunda motordan gelen 

hareket tekerleklere aktarılır. Bu durumda debriyaj diski, 

volan ve baskı balatası birbirine temas etmektedir. 

Aralarındaki sürtünme kuvvetiyle krank milinden gelen dönme 

hareketi tekerleklere kadar ulaştırılır. Ayrılma pozisyonunda 

ise debriyaj pedalına basılır, uygulanan bu kuvvet diyafram 

yayına ulaşır. Diyafram yayına gelen kuvvetle debriyaj diski, 

volan ve baskı balatasından ayrılır. Böylece krank milinden 

gelen hareketin tekerleklere iletimi durdurulmuş olur. 

 

Şekil 1: Debriyajın çalışma prensibi [1]. 

Teknolojinin ilerlemesi ile debriyaj sistemleri boyutsal 

olarak daha küçülmekte ve daha hafif hale gelmektedir. Bu 

gelişmelere paralel olarak birçok farklı türü ortaya 

çıkmaktadır. Debriyaj sistemlerinin mekanik, hidrolik ve 

elektromanyetik tipleri vardır. Hidrolik tip günümüzde 

diğerlerine göre daha yaygın olarak kullanılmaktadır. En 

önemli avantajları diğer sistemlere göre daha hafif olması ve 

motor kaynaklı titreşimleri sönümleyebilmesidir. Buna karşı 

bazı dezavantajları vardır. Sistem parçaları çok hassas 

toleranslara sahiptir. Kapalı bir hidrolik sistem içerdiği için en 

ufak tolerans değişikliklerinde sistemde hidrolik yağ kaçağı 

olmasıdır.  

Hidrolik tip debriyajın elemanları genel haliyle Şekil 2’de 

gösterildiği gibidir. Burada 1. Volan, 2. Debriyaj kapağı, 3. 

Mekanik ayırıcı, 4. Pedal titreşim önleyici damper, 5. Debriyaj 

ana silindiri (CMC- Clutch Master Cylinder), 6. Debriyaj 

pedalı, 7. Debriyaj yardımcı silindiri (CSC- Clucth Slave 

Cylinder), 8. Debriyaj diski elemanlarıdır. Hidrolik tip 
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debriyajda hidrolik kısım üç ana parçadan oluşur. Debriyaj 

ana silindiri, hidrolik borular, debriyaj ayırma/yardımcı 

silindiridir. Tüm hidrolik debriyaj sistemlerinde debriyaj ana 

silindiri ve hidrolik borular ortak parçalardır. Müşteri isteğine 

göre debriyaj ayırma silindiri ya da debriyaj yardımcı silindiri 

kullanılır. Ayrıca müşteri isteğine bağlı olarak kullanılan diğer 

bir parça da damperdir. 

 

 

Şekil 2: CSCli hidrolik tip debriyajın yapısı [2] 

Günümüzde debriyaj sistemlerinin geliştirilmesi, 

modellenmesi ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. 

Çalışmanın kapsamına uygun olması açısından modelleme ile 

ilgili çeşitli çalışmalar aşağıda kısaca özetlenmiştir. Guruparan 

ve ark., hidrolik debriyaj sisteminin modellemesini yaparak, 

debriyaj CMC ve CSC elemanları arasına yerleştirdiği damper 

elemanın pedal titreşimini azaltmadaki rolünü incelemiştir [3]. 

Deney ve benzetim çalışmalarından tasarladıkları damperin 

sistemde kullanımının titreşim azaltıcı yönde olumlu etkileri 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Emme, debriyaj sisteminin 

analizini yaparak, debriyaj karakteristiklerinin belirlenmesi 

konusunda çalışmıştır. Pedal, hidrolik sistem ve debriyaj 

olmak üzere 3 kısımda incelediği sistemi MATLAB 

programını kullanarak analiz etmiştir [4]. Lee, hidrolik 

debriyaj eyleyici sistemine dahil edilen damperin sistemin 

basınç değişimine etkisini incelemiştir. Ayrıca benzetim 

sonuçları ile deneysel sonuçları karşılaştırarak modelin 

kullanılabilirliğini de göstermiştir [5]. Lee, debriyaj sisteminin 

tasarım ve analizinde debriyaj pedal ayak efor histerisis 

incelenmesinin önemli olduğunu belirterek sistemin dinamik 

modelini kurmuştur [6]. Hong ve ark., ticari araç debriyaj 

sisteminin benzetimini MATLAB yazılımı ile yapmışlardır. 

Ticari araçlarda tork transferi binek araçlara göre yüksek 

olduğundan debriyaj sistemindeki oluşan sıvı basıncına hava 

basıncının eklenmesini, eklenen doğrusal olmayan bu 

elemanın gecikme çevrimi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 

Yapılan test ve benzetim sonuçlarını karşılaştırmışlardır [7].  

Luca ve ark., araç üzerine bir takım deneyler ve ölçümler 

yaparak, debriyaj pedalı ile hidrolik basınç arasında 

korelasyon kurulması üzerine çalışmışlardır [8]. Singh ve ark., 

esnek kabloya sahip debriyaj eyleyici sisteminin 

modellemesini ADAMSTM programını kullanarak 

yapmışlardır. Elde ettikleri sonuçları testlerle doğrulamışlar ve 

sonuçların birbiriyle uyumlu olduğunu belirtmişlerdir [9]. 

Anstatt ve ark., motordan gelen titreşimlerin pedalda 

oluşturduğu titreşimleri araç, laboratuvar testleri ve bilgisayar 

yazılımlarını kullanarak incelemişlerdir [10]. Budak CSC tipi 

debriyaj ayırıcı sistemine sahip hidrolik debriyaj sistemini 

çeşitli yazılım tekniklerini kullanarak modellemiş ve sistemin 

dinamik davranışını incelemiştir. Ayrıca parametre 

değişimlerinin sistem üzerindeki etkisinin analizini de 

yapmıştır [11].  

Bu çalışmada otomobillerde kullanılan hidrolik debriyaj 

eyleyici sisteminin dinamik davranışı AMESim modeli 

kurularak zaman ve frekans alanlarında incelenmiştir. 

Çalışmada Bölüm 2’ de sistemin matematiksel modeline temel 

teşkil eden denklemler, Bölüm 3’ de benzetim programı 

modelleri, Bölüm 4’ de benzetim sonuçları verilerek sonuç 

kısmıyla çalışma tamamlanmıştır.  

2. CSC’li Hidrolik Debriyaj Eyleyici Sisteminin 

Matematiksel Modeli 

Debriyaj ayırıcı sistemi CSC elemanından oluşan hidrolik tip 

debriyaj eyleyici sisteminin şematik gösterimi Şekil 3’de 

gösterilmiştir. Bu çalışmada pedal, debriyaj ana silindiri, boru, 

debriyaj yardımcı silindiri ve diyafram yayı elemanları 

modellenmiştir. Sistem mekanik ve akışkan alt sistemlerden 

oluşmaktadır. Sistem incelenirken elemanlar saf elemanlar 

olarak incelenmiş ve kümesel parametre modelinden 

yararlanarak modellenmiştir. 

Modelde giriş olarak pedala hareket değeri verilir. Pedalın 

bu hareketi sistemdeki manivela üzerinde kuvvet oluşturur. Bu 

kuvvet pedal oranı ile debriyaj ana silindirine artarak etki eder. 

Debriyaj ana silindirindeki bu kuvvet etkisi ile basınç artar. Bu 

basınç etkisiyle debriyaj yardımcı silindiri ve buradan da 

diyaframa belirli kuvvet uygulanır. Debriyaj sisteminde 

kullanılan diyafram yayı doğrusal olmayan bir yay 

karakteristiğine sahiptir. Diyafram yayının yaylılık katsayısı 

diyafram elemanının karakteristiğini gerçekçi yansıtması 

açısından deneysel çalışmalar sonucunda elde edilmektedir Bu 

katsayı yapılan test ile yer değiştirme/kuvvet grafiği şeklinde 

elde edilmiştir. 

Pedalda oluşan kuvvet küçük yerdeğiştirmeler kabulü ile 

(1) numaralı denklemdeki gibi ifade edilebilir. 

 

               (1) 

İtici çubuğa gelen kuvvet manivela oranına bağlı olarak; 

  (2) 

denklemiyle elde edilebilir. İtici çubuğa pedala bağlandığı 

mesnet noktasında gelen kuvvet CMC’nin pistonunu harekete 

geçirir. CMC’nin içindeki hidrolik sıvının oluşturduğu 

basınçtan dolayı CMC gövdesi bir miktar genleşir yani kapalı 

hacmi artar. Bu CMC’nin hidrolik yaylılık katsayısı olarak 

ifade edilen bir terim olup değeri deneysel çalışmalar 

sonucunda elde edilmektedir. CMC’nin hidrolik yaylılık 

katsayısının da hesaba katıldığı hal için hareket denklemi; 

   (3) 

olarak elde edilir. İtici çubuktan gelen kuvvet CMC pistonunu 

harekete geçirir, bu hareket sistemde iç basınç oluşmasına 

neden olur. 
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Şekil 3: Sistemin şematik gösterimi 
 

Süreklilik denklemi yardımıyla sistem içindeki basınç değişimi 

(4) numaralı denklem elde edilir [12].  

  (4) 

Bu sıvı basıncı borular yardımıyla iletilerek CSC’nin 

piston çapına bağlı olarak CSC pistonunda bir basınç kuvveti 

oluşturur. Bu kuvvet debriyaj yardımcı silindirinin pistonunu 

hareket ettirir. CSC’nin ucundaki ayırıcı rulman diyafram 

yayına kuvvet uygular ve diyafram yayı hareket eder. CMC ve 

CSC pistonunun hareketi ve oluşan sıvı basınç kuvvetleri için 

Newton’un 2. yasası uygulandığında (5) ve (6) numaralı 

hareket denklemleri elde edilir. 

 (5) 

 (6) 

3. AMESİM ile Sistemin Modellenmesi 

Bu program sistemi oluşturan her bir elemanı fiziksel olarak 

seçerek ve bağlayarak modelleme yapma olanağı 

sağlamaktadır. Sistem elemanlarını (kütle, yay, sönümleyici, 

manivela, silindir, bağlantı borusu, hidrolik yağ vb.) 

programın kütüphanesinden seçerek sadece sistemin sabitlerini 

girerek tanımlama yapıldığı ve her bir elemana ait matematik 

modeli ilgili elemanın bloğu içinde kendisi sunduğu için de 

kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. İncelenen sistem 

belirtildiği üzere mekanik ve akışkan sistem elemanlarından 

meydana gelmektedir. Program bu şekilde çoklu fiziksel 

sistem elemanlarını beraber kullanmayı da sağlamaktadır. 

Özellikle matematiksel modelleme konusunda çok fazla bilgisi 

olmayan kullanıcıya doğrudan bir fiziksel sistem kurar gibi 

elemanları seçme ve birbiriyle bağlama imkanı vermektedir 

[13]. 

AMESim yazılımı ile Şekil 4’ de görüldüğü gibi incelenen 

sistemin benzetimi yapılmıştır. Burada Şekil 3’te şematik 

gösterimi verilen sistem elemanları kullanılmıştır.  

Gerçek pedal setinde birçok eleman olduğundan ve bu 

elemanların karmaşık geometrilerinden dolayı pedalın yaylılık 

katsayısını analitik çözümlerle bulmak oldukça zordur. Bu 

sebeple bu değer yapısal analiz yapan başka yazılımlar ile elde 

edilmiş ve testlerle doğrulanmış bir değerdir. CMC, CSC 

viskoz sürtünmeler için girilen viskoz sürtünme katsayısı 

benzer makalelerdeki değerlerden alınmıştır. Pedalda olan 

kayıpları da benzetim modellerine dahil edebilmek için test 

çalışmaları sonucunda elde edilen değerler dikkate alınarak 

pedal viskoz sönüm katsayısı değeri tanımlanmıştır. CMC 

içinde plastik metal ve kauçuk birçok parça olduğu ve bu 

parçaların karmaşık geometrilere sahip olması sebebiyle bu 

elemanın yaylılık değerini analitik ve benzetimlerle bulmak 

çok zordur. Bu değer testler ile elde edilir. Test düzeneğinde 

sadece CMC kullanılarak basınç uygulanır. Bu test 

düzeneğinden basınç/hacim grafiği elde edilir. Daha sonra 

grafik kesit alanını kullanarak kuvvet/hareket grafiğine 

dönüştürülür. Bu grafiğin eğimi de CMC’nin hidrolik yaylılık 

katsayısı değerini verir. Zaman ve frekans analizi için bu değer 

kullanılmıştır. 

Bu model ile zamana bağlı debriyaj ana ve yardımcı 

silindirinin hareket değerleri, sistem basıncı, pedal yükü, 

diyaframa uygulanan kuvvet değişimleri incelenmiştir. 

Debriyaj sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için diyaframa gelen 

kuvvetin belirli bir aralıkta olması ve pedala uygulanan 

kuvvetin de sürücü konforu açısından belirli bir değerden 

fazla olmaması gerekmektedir. 

Frekans cevabının incelenmesi için oluşturulan model 

hidrolik borunun CMC tarafındaki basınç ile CSC tarafındaki 

basınç oranını belirli frekanslarda incelemek için 

oluşturulmuştur. Hidrolik borunun CMC ve CSC arasındaki 

basınç farkının artması sistem içinde basıncın dalgalanmasına 

neden olmaktadır. Basınç dalgalanması sistem içinde titreşim 

olmasına neden olur. Bu titreşim hidrolik sistemin tüm 
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parçaları aracılığıyla pedala kadar iletilir ve bu da sürücü 

açısından konforun düşmesine neden olur. Bu modelin zaman 

alanı analizi için yapılan modelden tek farkı diyafram yayının 

yaylılık katsayısının doğrusal olarak alınmasıdır.  

Bunun nedeni frekans alanı analizi için belirli çalışma 

noktalarında doğrusallaştırma yapıldığından doğrusal olmayan 

diyafram yayı yaylılık katsayısına ihtiyaç olmamasıdır. 

Diyafram yayının yaylılık katsayısının doğrusal alınması için 

diyaframın yük/hareket eğrisinde başlangıç noktası ile eğrinin 

doğrusal olmayan karakteristiğinin başlangıç noktası arasında 

oluşturulan teğet doğrunun eğimi bulunur. Bu şekilde model 

daha sadeleştirilmiştir. Diğer tüm alt modeller ve kullanılan 

parametreler zaman alanı analizi modeli ile aynıdır. Şekil 5’ de 

frekans cevabı için oluşturulan AMESim modeli 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Zaman alanı analizi için kullanılan model 

 

Sistemin frekans cevabının incelenmesi için sistemin 

belirli çalışma noktaları seçilir. Pedal sonuna kadar hareket 

ettirilmez belirli pedal hareketlerinde sistem incelenir. Bu 

çalışma noktalarında belirli sistem basıncında doğrusal 

olmayan sistem doğrusallaştırılarak bode diyagramları 

oluşturulur. 

 

 
 

Şekil 5: Frekans alanı analizi için kullanılan model 

4. Benzetim Sonuçları 

Frekans cevabında ise bode diyagramı yardımıyla sistemin 

debriyaj ana silindirindeki ve debriyaj yardımcı silindirindeki 

dinamik basınç oranı değişimi incelenmiştir. Buna bağlı olarak 

sistemin rezonansa girdiği frekans değerleri bulunmuştur. Bu 

kısımda araç konforu ve sistem performansı için önemli olan 

kısımların analiz sonuçları verilmiştir.  

4.1. Zaman Alanı Cevabı 

Zaman alanında sistemin zamana bağlı olarak pedal yükü, 

sistem basıncı, debriyaj ana silindiri ve debriyaj yardımcı 

silindirinin yaptığı yer değiştirme hareketi incelenmiştir. Giriş 

sinyali pedala verilen harekettir. Şekil 6’da zaman alanı 

modeli için kullanılan pedal hareketi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6: Pedal hareketi 

 

 

Şekil 7. Diyafram yayının yük – hareket değişimi 

 

Hidrolik tip debriyajın harekete geçirdiği diyafram yayı 

doğrusal yaylılık katsayısına sahip bir yay değildir. Doğrusal 

olmayan bir yaylılık katsayısına sahip bir diyafram yayının 

kullanılması sürücünün pedala uygulaması gereken kuvveti 

azaltmak ve sistemdeki parçaların daha az kuvvete maruz 

kalması içindir. Diyaframın yaylılık karakteristiği zamana göre 

pedal yükü, CMC ve CSC elemanlarındaki basınç 

değişimlerinin karakteristiğini belirler. Modellerde kullanılan 

diyaframın yaylılık katsayısı Şekil 7’de gösterilmiştir.  
Şekil 8’de modelleme sonucunda elde edilen pedal yer 

değiştirme- pedal yükü değişimi grafiği gösterilmiştir. Bir 

debriyaj sisteminin ana karakteristik grafiklerindendir. 

Şekilden de görülebileceği gibi diyafram yayının karakteristik 

özelliğine benzer bir sonuç elde edilmiştir. Burada önemli 

olan kriter pedal yükünün uygun değerlerde olmasıdır. Pedal 

yükü fazla olursa sürücü konforu da olumsuz etkilenir. Sürücü 

vites değiştirmek için çok fazla kuvvet uygulamak zorunda 
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kalır. İstenen maksimum değer üreticiden üreticiye değişen bir 

değerdir. 

 

 Şekil 8. Pedal yükü- pedal yerdeğiştirme cevabı 

 

 
Şekil 9. Sistem basınç değişimi 

Şekil 9’ da hidrolik basınç değişimi incelenmiştir. 

Hidrolik tip debriyaj sisteminde önemli olan sistem basıncının 

belirli bir değeri aşmamasıdır. Yüksek basınç sistemdeki 

parçaların mekanik dayanımı için olumsuz durum teşkil 

ettiğinden belli bir sınırı aşmaması istenir. Ancak diyafram 

yayına uygulanması gereken minimum kuvveti elde etmek için 

basınç değerinin de belirli bir değerin üzerinde olması 

gerekmektedir. Sistem hesapları optimum sistem basıncını 

elde etmek için yapılır. Bu optimum değer şartnamelerle 

belirlenir. Şekilde basıncın zamana bağlı değişimi ile diyafram 

yayı karakteristiğinin uyumlu olduğu görülmüştür. Diyafram 

yayının yük hareket eğrisindekine benzer basınçta 0.4 

saniyeye kadar artıyor 0.4 ve 0.75 saniye arasında düşüş 

gösteriyor. Daha sonra 0.75 saniyeden 1.5 saniye kadar tekrar 

artış gösteriyor. 1.5 ve 3 saniye arasında pedal hareketinin 

sabit kalmasına bağlı olarak basıncında sabit olduğu 

görülüyor. Pedalın geri dönmesiyle basınç değişimi tekrar 

diyafram yayının karakteristiğine uyumlu olarak düşüş 

gösteriyor. 

 

Şekil 10. CMC ve CSC pistonlarının yer değiştirmesi 

Şekil 10’ da CMC ve CSC pistonlarının yer değiştirme 

eğrileri gösterilmiştir. Burada elde edilen sonuçların da arzu 

edilen değerler aralığında kaldığı görülmüştür.  

4.2. Frekans Cevabı  

Şekil 5’ te verilen AMESim modeli kullanılarak bu kısımda 

motor kaynaklı titreşimlerin sistemde yarattığı basınç 

dalgalanmalarının frekans alanında incelenmesi yapılmıştır. 

Şekil 11’ de sistemin frekans alanı analiz sonucu 

gösterilmiştir. Şekil 11’ e göre 0-200 Hz frekans aralığında 

sistemin iki adet rezonans frekansı vardır. 40 Hz ve 95 Hz 

frekanslarında CMC tarafındaki basınç ile CSC tarafındaki 

basınç oranı en yükseğe çıkmıştır. Diğer bir deyişle motordan 

gelen titreşimlerin neden olduğu basınç dalgalanması bu iki 

frekansta maksimuma ulaştığı görülmüştür. 

 

 

Şekil 11. Pcmc/Pcsc basınç oranı - frekans grafiği 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada CSC tipi debriyaj ayırıcılı hidrolik debriyaj 

eyleyici sisteminin benzetimi yapılarak sistem zaman ve 

frekans cevabı incelenmiştir. Benzetim çalışmasında AMESim 

programı kullanılmıştır. Zaman alanı analizinde pedal 

hareketine göre pedal yükünün, CMC ve CSC pistonlarının 

zamana göre konum değişimi, frekans cevabında ise motordan 

gelen titreşimlerin silindirlerdeki basınç oranlarının değişimi 

üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

Bilindiği üzere matematiksel modelleme ve benzetim 

çalışmaları araştırmacıya ilgili sistemin sistem cevabı, 

parametre değişimlerinin cevap üzerindeki etkisinin 

incelenmesi gibi konularda zamandan tasarruf sağlayarak daha 

az maliyetle sistem cevabı üzerinde yorum yapabilme 

yetkinliği sağlamaktadır. Günümüz yazılım teknolojisi de 

kullanıcıya mühendislik sistemlerinin davranışlarının 

incelenmesinde pek çok alternatif sunmaktadır.  

Yapılan çalışmada kullanılan benzetim programı ile 

fiziksel sistem tabanlı, gerçek fiziksel sistem elemanlarının 

birbiriyle bağlantısını sağlayan kullanıcı dostu bir yöntemle 

benzetim çalışmasının yapılabildiği de görülmüştür. Bu 

şekilde kullanıcının temel bazda mühendislik bilgisi ile de 

benzetim çalışmasını yapabileceği söylenebilir. Ancak 

sonuçların değerlendirilmesi kısmında ve ortaya çıkabilcek 

sorunların değerlendirilmesinde fiziksel yasalar hakkında bilgi 

sahibi olması önem arz etmektedir.  

Bu çalışma ile elde edilen bilgi ve deneyimler ile ilerleyen 

zamanda “CSC tipi debriyaj ayırıcılı hidrolik debriyaj sistemi” 

nin parametre değişimlerinin sistem performansına olan 

etkileri göz önüne alınarak, istenen çalışma koşulları altında 

optimizasyon çalışması yapılması da hedeflenmektedir. Ayrıca 
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bu tipte debriyaj kullanan bir taşıt için debriyaj diyaframının 

ve ilgili diğer elemanlarının modellerinin bu modele dahil 

edilmesiyle tüm debriyaj sisteminin analizi de yapılabilir. 

Teşekkür 

Çalışma sırasında verdiği destek için Valeo Otomotiv 

A.Ş.’ ye teşekkür ederiz. 

 

Kısaltmalar ve Semboller 

CMC  Debriyaj ana silindiri 

CSC  Debriyaj yardımcı silindiri 

 Debriyaj ana silindiri kesit alanı 

 Debriyaj yardımcı silindiri kesit alanı 

 Sistem basıncı 

 CMC sönümleme katsayısı 

 CSC sönümleme katsayısı 

 CMC itici çubuğuna etkiyen net kuvvet 

 CMC’deki sürtünme kuvveti 

 CSC’deki sürtünme kuvveti 

 CMC’nin hidrolik yaylılık katsayısı 

 CMC içindeki yayın yaylılık katsayısı 

 CSC içindeki yayın yaylılık katsayısı 

 Diyafram yayının yaylılık katsayısı 

 Pedalın yaylılık katsayısı 

 Pedal kolu mesneti ile CMC mesneti arasındaki uzunluk 

 CMC mesneti ile pedal ucu arasındaki uzunluk 

 CMC piston kütlesi 

 CSC piston kütlesi 

 Debriyaj ana silindirinin yer değiştirmesi 

    Debriyaj yardımcı silindirinin yer değiştirmesi 

 Pedala uygulanan yer değiştirme 

 CMC itici çubuğunun yer değiştirmesi 

 Pedalın yer değiştirmesi 

 Eşdeğer hacimsel esneklik katsayısı 

 Hacim 
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Özetçe 

Bir dizel motora ait hava yolu modeli 12 adet durum değişkeni 

ile tanımlanmıştır. Ara soğutucu, giriş manifoldu, egzos 

manifoldu, silindir kütle akışı, motor torku, silindir çıkış ve 

egzoz manifold sıcaklığı, turbo-kompresör eylemsizliği, türbin 

verimi, türbin kütle akışı, türbin VGT valfi, kompresör verimi, 

kompresör kütle akışı, kısma valfi kütle akışı, egzos valfi 

(EGR) kütle akışı, EGR valf eyleyici, EGR soğutucu ve egzos 

sistemi alt modelleri kulanılarak motor modeli oluşturuldu. 

Daha sonra motor tarama deney sonuçları kullanılarak model 

parametreleri kestirimi yapıldı.   

Abstract 

Air path model of a diesel engine is completed having the 12 

states. Models of intercooler, inlet manifold, exhaust 

manifold, cylinder mass flow, engine torque, cylinder outlet 

and exhaust manifold temperatures, turbo-compressor inertia, 

turbine efficiency, turbine mass flow, turbine VGT valve, 

compressor efficiency, compressor mass flow, throttle valve 

mass flow, exhaust valve  (EGR) mass flow, EGR valve 

actuator, EGR cooloer and exhaust system were augmented to 

obtain the diesel engine. Following, engine parameters were 

identified using steady state engine test runs. 

1. Giriş 

Hava yolu modelinde kullanılan parçalar bu bölümde sunulan 

analitik modeller kullanılarak modellenmiştir. Kullanılan 

modellerdeki matematik ifadeler ve izlenen yöntem 

literatürdeki kaynaklardan [1-6] alınmıştır. Aşağıdaki 

modellerdeki parametreler, ölçümler ve model çıktıları 

arasındaki hataların kareleri minimum olacak şekilde en küçük 

kareler yöntemiyle bulunmuştur. 

1.1. Ara Soğutucu Modeli 

Kütlenin korunumu ara soğutucuya uygulanırsa, akan hava 

ideal gaz olarak kabul edilirse ve bir döngü süresince 

sıcaklığın sabit olduğu varsayımı ile ara soğutucunun basınç 

değişimi aşağıdaki diferansiyel denklem ile ifade edilir: 

 thrc

ic

imair
ic WW

V

TR
p

dt

d


                       (1) 
       (3) 

Burada Rair havanın ideal gaz sabitini, Vic arasoğutucu 

hacmini, Wc ve Wthr değişkenleri ise sırasıyla kompresör ve 

THR’den akan havanın kütle akış miktarlarını göstermektedir. 

Bu model, ara soğutucu çıkış sıcaklığının Tim giriş manifoldu 

sıcaklığı ile aynı olduğu varsayılarak elde edilmiştir.  

Arasoğutucu çıkış sıcaklığı, aşağıdaki gibi ara soğutucu verim 

denklemi ile hesaplanabilir: 

  ciciciccooliccoolim TTTT   1,max ,,
          (2)     (4) 

Burada Tc kompresör çıkış sıcaklığını ve Tcool,ic soğutma 

sıcaklıklarını göstermektedir. Ayrıca, 
ic  arasoğutucu verimi, 

aşağıdaki gibi Tc ve Wc’nin bir fonksiyonu olarak 

hesaplanabilir: 

            2

4

2

3210 ciccicciccicicic TnWnTnWnn                 (3) 

1.2. Giriş Manifoldu Modeli 

Ara soğutucu basınç denklemine benzer şekilde giriş manifold 

basınç denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

 eiegrthr

im

imair
im WWW

V

TR
p

dt

d


                   (4) 

Burada Vim giriş manifoldu hacmini, Wegr EGR kütle akışı 

miktarını ve Wei motora doğru akan havanın kütle akış 

miktarını göstermektedir. 

Giriş manifoldundaki oksijen konsantrasyonu olan XOim, 

EGRdan gelen havanın içerisindeki oksijen kullanılarak 

kütlenin korunumu yasasına göre aşağıdaki şekilde ifade 

edilebilir: 

 thrOimOcegrOimOem

imim

imair
Oim WXXWXX

Vp

TR
X

dt

d
)()( 

         (5) 

Burada XOem egzoz manifoldundaki oksijen konsantrasyonunu 

ve XOc havadaki oksijen konsantrasyonunu göstermektedir. 

1.3. Egzoz Manifoldu Modeli 
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Egzoz manifold basınç denklemi aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir: 

 egrteo

em

emeg

em WWW
V

TR
p

dt

d


   (6) 

Burada Reg egzoz gazının ideal gaz sabitini, Vem egzoz 

manifold hacmini, Tem egzoz manifold sıcaklığını, Wt 

türbinden akan havanın kütle akış miktarını ve Weo motor 

çıkışındaki havanın kütle akış miktarını göstermektedir. 

XOem egzoz manifoldundaki oksijen konsantrasyonu için, XOe 

silindirlerden çıkan havanın içerisindeki oksijen 

konsantrasyonu olmak üzere aşağıdaki denklem elde edilir: 

eoOemOe

emem

emeg

Oem WXX
Vp

TR
X

dt

d
)( 

  (7) 

1.4. Silindir Modeli 

Silindir davranışı aşağıdaki 3 alt modelle tanımlanır: 

i) Silindirlere giren ve çıkan gaz ve yakıt akışını, 

oksijen/yakıt oranını ve silindirlerden çıkan oksijen 

konsantrasyonunu tanımlayan silindir kütle akışı modeli, 

ii) Motor tork modeli. 

iii) Silindir çıkış ve egzoz manifold sıcaklığı modeli.  

1.4.1 Silindir Kütle Akışı Modeli 

Giriş manifoldundan silindirlere olan Wei toplam kütle akışı, 

aşağıdaki 
vol  volümetrik verim denklemi yardımıyla 

hesaplanabilir: 

imair

deimvol
ei

TR

Vnp
W

120




                 (8) 

Burada ne motor devrini ve Vd motor hacmini göstermektedir. 

Eşitlikteki 
vol volümetrik verim, aşağıdaki gibi manifold 

basıncı ve motor devrine bağlı olarak ifade edilebilir: 

321 volevolimvolvol cncpc    (9) 

Burada 
u

 
mg/stoke cinsinden püskürtülen yakıt miktarını, 

ncyl silindir sayısını göstermek üzere; silindirlere doğru akan 

Wf  yakıt kütle akışı aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

cylef nnuW 
120

10 6

                (10) 

Silindirlerden çıkan Weo kütle akışı, kütlenin korunumu 

denkleminden aşağıdaki gibi bulunur: 

eifeo WWW                             (11) 

Silindirlerdeki 
O  oksijen yakıt oranı aşağıdaki gibi 

tanımlanmıştır: 

sf

Oimei
O

FOW

XW

)/(


                             (12) 

Burada (O/F)s oksijen ile yakıt kütlesi arasındaki 

stokiyometrik ilişkiyi göstermektedir. 

Yanma süresince ortamda yakıt bulunduğu müddetçe oksijen 

yanar. Dizel motorlarda dumandan sakınmak için 
O >1 

olmalıdır. Bu sebeple modelleme sırasında hep 
O >1 kabul 

edilir ve silindirlerden çıkan oksijen konsantrasyonu, 

aşağıdaki şekilde yanmamış oksijen oranı olarak hesaplanır: 

eo

sfOimei

Oe
W

FOWXW
X

)/(


              (13) 

1.4.2 Motor Torku Modeli 

Motorun ürettiği tork Me aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

fricpige MMMM                (14) 

Burada Mig indike edilen tork (IMEP), Mp pompalama torku 

ve Mfric sürtünme torku değişkenleridir. Pompalama torku Mp, 

giriş ve egzoz manifold basınçları arasındaki fark ile doğru 

orantılı olduğundan şöyle ifade edilebilir: 

)(
4

imem
d

p pp
V

M 


                              (15) 

Ayrıca, Mig yakıt enerjisinden gelen indike edilen tork 

aşağıdaki şekilde bulunabilir: 





4

10 6

igHVcyl

ig

qnu
M




              (16) 

Buradaki nig indike verim değişkeni, nigch yanma odası verimi, 

rc sıkıştırma oranı ve Kcyl silindirlerdeki gazın özgül ısı 

kapasitesi cinsinden aşağıdaki gibi bulunabilir: 
















1

1
1

cylK

c

igchig
r


                             (17)           

Mfric sürtünme torkunu hesaplamak için motor devri 

kullanılarak aşağıdaki denklem yazılabilir: 

)(10
4

32

2

1

5

friceratiofriceratiofric

d

fric cncnc
V

M 


             (18) 

1000

e

eratio

n
n 

               (19) 

1.5. Silindir Çıkış ve Egzoz Manifold Sıcaklığı Modeli 

Egzoz manifold sıcaklığı modeli, silindirlerden çıkan gazın 

sıcaklığı ve egzoz borusundaki ısı kaybı alt modellerinden 

oluşur. 

Te silindir çıkış sıcaklığı için Şekil 1’de verilen Seiliger 

çevrimine ait basınç-hacim eğrisi kullanılarak bir model 

kullanılabilir. İdeal gaz Seiliger çevrimine dayanan bu modele 

göre silindir çıkış sıcaklığı Te aşağıdaki şekilde bulunabilir: 

  


































 1

1

1/11/11 1
airairairair K

c

vair

cv

pair

cv
in

K

p

K

c

K

esce rT
c

x

c

x
qxrT 

 (20) 

Burada 
sc  ideal olmayan çevrimler için kompanzasyon 

faktörünüve xcv sabit hacimli yanma süresince harcanan yakıt 

oranını göstermektedir. Burada, (1-xcv) olarak gösterilebilecek 

kalan yakıt sabit basınçlı yanma süresince harcanacaktır. Bu 

ifadedeki değişkenler aşağıdaki gibi bulunabilir: Silindirlerin 

giriş ve çıkışı arasındaki basınç oranı 
e : 

im

em

e
p

p


               (21) 

 
 

Şekil 1: Seiliger çevrimi. 

 

Seiliger çevrimindeki yanma sonrası basınç ile yanma öncesi 

basınç arasındaki oran xp: 

1

12

3 1



airK

cvair

cvin

p
rTc

xq

p

p
x

              (22) 

Burada cpair havanın sabit basınçtaki özgül ısı kapasitesini, 

cvair havanın sabit hacimdeki özgül ısı kapasitesini ve Kair 

değişkeni cpair / cvair oranına eşit olan ısı kapasitesi oranını 
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göstermektedir. Gaz karışımının içeriğin özgül enerji yükü qin 

aşağıdaki gibi bulunur: 

)1( r

fei

HVf

in x
WW

qW
q 




              (23) 

Emme stroğu ve karışımdan sonra giriş valfindeki sıcaklık T1: 

imrer TxTxT )1(1                (24) 

Geriye kalan gaz oranı rx : 

vc

K

p

K

e

r
xr

x
x

airair /1/1 



              (25) 

Seiliger çevrimindeki yanma sonrası hacim ile yanma öncesi 

hacim arasındaki oran 
vx : 
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3 )1(
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             (26) 

Yukarıdaki eşitlikler doğrusal olmadığından ve birbirine bağlı 

olduğu için silindir çıkış sıcaklığı xr,0 ve T1,0 ilk değerlerinden 

başlayacak şekilde iteratif olarak hesaplanır: 
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) 

imkrkekrk TxTxT )1( 1,1,1,1,1  
 

(34

) 

Yukarıda verilen silindir çıkış sıcaklığı modeli ısı kayıpları 

nedeniyle egzoz manifold sıcaklığını tam olarak ifade edemez. 

Bu nedenle, sıcaklık düşüşü için aşağıda verilen silindirlerden 

çıkan kütle akışının fonksiyonu olan denklem kullanılır: 

 

  peeo

pipetot

cW

Ah

ambeambem eTTTT

..


                  (28) 

Burada Tamb dış ortam sıcaklığını, htot toplam ısı transfer 

katsayısını ve Apipe sıcaklık düşüşünde etkili olan boru alanını 

göstermektedir. 

1.6. Turbo-Kompresör Modeli 

Turbo-kompresör modeli aşağıdaki alt modellerden 

oluşmaktadır: turbo-kompresör eylemsizliği, türbin verimi, 

türbin kütle akışı, VGT eyleyicisi, kompresör verimi,  ve 

kompresör kütle akışı. Kompresör denklemleri için sistemde 

bulunan hava fitresindeki basınç düşüşü ihmal edilirken, 

türbin denklemleri için egzoz sistemindeki basınç düşüşü 

ihmal edilmemiştir.  

1.6.1. Turbo-Kompresör Eylemsizliği Modeli 

Türbin hızı ωt için Newton’un ikinci kanunu aşağıdaki 

denklemi verir: 

tt

tJtcmt
t

J

kPP

dt

d






2



              (29) 

Burada Jt eylemsizliği, Pt turbo tarafından yayılan gücü, Pc 

kompresörün harcadığı gücü, ηm turbo-kompresörün mekanik 

verimini ve kJt sürtünme katsayısını göstermektedir. Durağan 

halde aşağıdaki güç dengesi oluşmaktadır. 

1.6.2. Türbin Verimi Modeli 

Pt turbo tarafından yayılan gücü modellemek için ηt türbin 

verimi kullanılır.  Bu verim aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 
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                           (30)  

Burada ηtm,max maksimum türbin verimini, BSRopt maksimum 

verimdeki türbin kanatçık (blade) hız oranını ve BSR türbin 

kanatçık hız oranını göstermektedir. Ayrıca, ηtm,max ve BSRopt 

ifadeleri için 
vgtu~ VGT pozisyonu, Πt türbin giriş-çıkış 

arasındaki basınç oranını cinsinden aşağıdaki ifade elde edilir: 

t

vgtvgt

tm n
u

n
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                    (31) 
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              (32) 

Buradaki Πt basınç oranı: 

em

t
t

p

p


               (33) 

Türbin kanatçık (blade) hız oranı BSR: 

 

)1(2
1

egK
Keg

tempeg

tt

Tc

R
BSR








              (34) 

olarak ifade edilir. Burada Rt türbin kanatçık yarıçapını, cpeg 

egzoz gazının sabit basınçtaki özgül ısı kapasitesini, cveg sabit 

hacimdeki özgül ısı kapasitesini ve Keg değişkeni cpeg / cveg 

oranı olarak ısı kapasitesi oranını göstermektedir. Bu eşitlikler 

yardımıyla türbin hızı hesabında kullanılacak 
mtP  çarpımı 

aşağıdaki gibi elde edilir: 
 

)1(
1

egK
Keg

tempegttmmt TcWP


                      (35) 

Tt Türbin çıkışındaki sıcaklık için, verim hesabına dayalı olan 

aşağıdaki denklem kullanılabilir. 
 

tm

K
Keg

tememt
egTTT )1(

1

               (36) 

1.6.3. Türbin Kütle Akışı 

Wt türbin kütle akışı, yoğunluk değişimlerini dikkate almak 

amacıyla düzeltilmiş kütle akışı kullanılarak aşağıdaki gibi 

modellenir   

egem

vgtvgttemvgt

t
RT

uffpA
W t

)~()(max 




              (37) 

Burada Avgtmax gaz akışı boyunca maksimum türbin alanını, Πt 

basınç oranını ve 
vgtu~

 VGT eyleyici pozisyonunu 

göstermektedir. Basınç oranı düştüğünde, düzeltilmiş kütle 

akışı gaz ses hızına ulaşana kadar artacağı ve ses hızına 

ulaştığında ise akış boğulacağı (chocked) için aşağıdaki 

boğulma (chocking) fonksiyonu kullanılmaktadır: 
Kt

ttt
f  1)(

                            (38) 

Burada, VGT kontrol işareti olan uvgt’nin artması efektif alanı 

arttırarak hava akışının artmasını sağlar. Turbo geometrisi 

nedeniyle VGT kontrol işareti büyük olduğunda efektif 

alandaki değişim önemli hale geleceği için aşağıdaki denklem 

bu değişimi ifade etmek için kullanılır: 
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              (39) 

Burada fvgt efektif alan oranı fonksiyonunu ve 
vgtu~  VGT 

eyleyici pozisyonunu göstermektedir. Bu eşitlikten fvgt 

çekilirse Wt türbin kütle akışı aşağıdaki denklem elde edilir: 
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              (40) 

1.7. Türbin (VGT) Valfi Modeli 

VGT valf modeli  uvgt kontrol işaretinden 
vgtu~ valf 

pozisyonunu hesaplamak için kullanılır. Hava yolu 

modelindeki VGT valf durumları şu şekilde belirlenmiştir. 
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1.8. Kompresör Verimi 

Pc kompresör gücü hesaplanırken ηc kompresör verimi 

kullanılır.  Kompresör giriş çıkışı arasındaki basınç oranı için 

amb

ic
c

p

p


               (42) 

Böylece kompresör güç ifadesi aşağıdaki gibi elde edilir: 

 1)1(


 airair KK

c

c

ambpairc

c

TcW
P

               (43) 

Kompresör verimi ηc, kompresör kütle akışı ve nonlineer bir 

dönüşümle elde edilmiş basınç oranı giriş olacak şekilde, elips 

yaklaşımı ile x giriş vektörü olmak üzere şöyle bulunur: 

 c

T

cc Q max               (44) 

Buradaki x girişleri içeren vektör şöyle tanımlanmıştır: 















coptc

coptc WW




               (45) 

c için nonlineer dönüşüm için: 

  
c

cc 1
                            (46) 

Son olarak, simetrik Qc matrisi aşağıdaki gibi üç parametreden 

oluşmaktadır: 
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                           (47) 

Kompresör çıkışındaki sıcaklık 
cT , verim hesabına dayalı 

olarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

 
c

KK

camb

ambc

airairT
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              (48) 

1.9. Kompresör Kütle Akışı 

Kararsızlık (surge) limiti üzerindeki bölgelerde kompresör 

kararlı bir şekilde çalışamaz. Boğulma (choke) limiti, 

kompresörden geçen hava miktarının sonik koşullara 

ulaşıldığında daha fazla artamadığı durumları; mekanik limit, 

mekanik hasara yol açmayacak maksimum türbin hızını; 

tıkanma limiti ise kompresörün sıfır veya çok düşük hızlardaki 

davranışını gösterir. Kompresör kütle akışı 
cW , 

c
 
normalize 

kompresör kütle akış hızını göstermek üzere şöyle tanımlanır: 

c

ambair

tcamb

c
TR

Rp
W 

 3                             (49) 

Buradaki 
c değişkenini hesaplamak için “Ma” Mach sayısı 

hesaplanmalıdır. Birimsiz bir büyüklük olan Mach sayısı, 

hareket eden akışkanın ses hızına oranı olarak: 

ambairair

tc

TRK

R
Ma




                            (50) 

Buradaki Rc kompresör kanatçık yarıçapını göstermektedir. 

Mach sayısının hesaplanmasından sonra 
c

 
normalize kütle 

akış hızını aşağıdaki katsayılar kullanarak hesaplayabiliriz: 

10111 ccc kMakk   (59) 

20212 ccc kMakk                                   (51) (60) 

30313 ccc kMakk   (61) 

Bunları kullanarak 
c
 
normalize kompresör kütle akış hızını, 

literatürde kafa parametresi ya da enerji transfer katsayısı 

olarak adlandırılan 
c  değişkeni yardımıyla bulabiliriz: 

cc

ccc
c

k

kk










2

13
                              (52) 

Enerji transfer katsayısı 
c

 
için şu yazılabilir: 
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)1(
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c
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               (53) 

Kompresör kütle akışında 
c > kc1/kc3 olduğu durum 

kompresörün kararsız bölgede olduğunu temsil ettiği için 

aşağıdaki koşulun sağlanması gereklidir:  

 kc1 + kc2. kc3 < 0                                    (54) 
(64) 

 

1.10. Kısma Valfi (Throttle) (THR) Modeli 

THR modeli; THR kütle akışı ve THR valf eyleyicisi alt 

modellerinden oluşmaktadır. 

1.10.1. THR Kütle Akışı Modeli 

THR valfinden akan kütle akışı, sabit entropideki 

sıkıştırılabilir akış olarak modellenir. Kütle akışı hesabında 

kullanılmak üzere THR valfinin giriş ve çıkışı arasında oluşan 

akışın sonik koşullara ulaştığı kritik basınç oranı 
critthr,  için: 

 1

,
1
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Bu tanımdan hareketle, ters akış olmadığı varsayımıyla basınç 

oranı 
thr  aşağıdaki gibi hesaplanır: 
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Basınç oranı 
thr  kullanılarak THR kütle akışı Wthr için: 

airim

thrthricthrthrthr
thr

RT

pufA
W

)()~(max 


               (57) 

Burada Athr,max, valften geçen havanın maksimum efektif 

alanını ve fthr değişkeni 
thru~  valf pozisyonuna bağlı efektif 

alan fonksiyonunu göstermektedir. Yukarıdaki denklemdeki 

thr  akış fonksiyonu, aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

 

 








 





Kair
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thr
Kair

thr

air

air
thr

air

K

K 12

1

2
                (58) 

(68) 

Öte yandan,  fthr efektif alan fonksiyonu, aşağıdaki gibi 

tanımlanarak THR kütle akışı Wthr hesabı tamamlanmış olur: 
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     2211 ,~100mincos1 thrthrthrthrthrthr bauabf       (59) (69) 

1.10.2. THR Valfi 

THR valfine ait denklemler, aralarındaki büyük benzerlik 

nedeniyle EGR valf modeli bölümünde verilmiştir. EGR valfi 

denklemleri THR valfi için de geçerlidir. THR valf durumları 

aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 
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(70) 

1.11. EGR Modeli 

EGR modeli; EGR kütle akışı ve EGR valf eyleyicisi alt 

modellerinden oluşmaktadır. 

1.11.1. EGR Kütle Akışı 

EGR kütle akışının hesaplanması THR kütle akışının hesabı ile 

sabit entropideki sıkıştırılabilir akış denklemi kullanılarak 

yapılır. Valfteki sonik koşulların oluştuğu boğulma (choked) 

basınç oranı 
egropt  aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
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Buna göre, EGR basınç oranı 
egr  aşağıdaki gibidir: 
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(72) 

Daha sonra EGR kütle akışı Wegr için şu ifade kullanılabilir: 

egem

egregremegregregr

egr
RT

pufA
W

)()~(max 


                     (63) 
(73) 

THR eşitliklerine benzer şekilde Aegr,max değişkeni valften 

geçen havanın maksimum efektif alanını ve fegr değişkeni 

egru~  valf pozisyonuna bağlı efektif alan fonksiyonunu 

göstermektedir. 
egr  akış fonksiyonu  şöyle bulunabilir: 
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                     (64)  
(74) 

Ayrıca, fegr efektif alan fonksiyonu, aşağıdaki gibi iki aşamada 

tanımlanarak EGR kütle akışı Wegr hesaplanmış olur: 
    2211 ,~mincos1 egregregregregregr bauabf  

         (65) 
   ,mincos1 212 egregregr abb 

                   (66) 

1.11.2. EGR Valf Eyleyicisi Modeli 

EGR valfinde mevcut olan  DC motor, yay ve sürtünme 

kuvveti etkileri göz önüne alınmıştır. EGR valfi yapısında 

bulunan histerisis nedeniyle kullanılacak sürtünme modeli 

için, karmaşık bir yapıya sahip LuGre modeli kabuledilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki denklem elde edilir: 
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                (67) 
(77) 

Burada, uegr  EGR valf kontrol işaretini, Vbat batarya voltajını 

ve regr dişli çevirme oranını göstermektedir. Öte yandan, 
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                                 (68) 
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olmak üzere EGR valfine ilişkin hava yolu modeli durum 

değişkenleri aşağıdaki gibidir: 
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Yukarıdaki egrai ,  denklemindeki 
egr  terimi için 

denklemler düzenlenirse aşağıdaki denklem elde edilir: 
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    (70) (80

) 

Burada Tf,egr ile gösterilen sürtünme torkunun LuGre modeline 

göre ifadesi aşağıdaki gibidir: 
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        (71) 

(81) 

1.12. EGR Soğutucu Modeli 

EGR soğutucu çıkış sıcaklığı Tegr, EGR soğutucu verimi 

yardımıyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

  emegrcegrcegrccoolegrccoolegr TTTT   1,max ,,
        (72) (82) 

Burada Tegr EGR soğutucusu çıkış sıcaklığını ve Tcool,egrc 

soğutma sıcaklığını göstermektedir. EGR soğutucusu verimi 

egrc , Tem ve Wegr değişkenleri cinsinden hesaplanabilir: 

 emegrcegregrcegrcegrc TnWnn 210 
              (73) 

(83) 

 

1.13. Egzoz Sistemi Modeli 

Egzoz sistemindeki hava EGR’a benzer şekilde tekrar giriş 

manifolduna yönlendirilmediği ve bu çalışmada motor çıkışına 

kadar olan modellendiği için oksijen oranı hesaplaması 

yapılmamıştır. Heg0 ve Heg1 basınç düşüş katsayılarını 

göstermek üzere, türbin çıkışındaki pt basıncı için: 

 

t

emttegegamb

t
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TWWHHp
p

2

10 


                      (74) 
(84) 

Burada pt  basıncının k.ncı adımdaki değeri hesaplanırken, bu 

eşitliğin sağ tarafındaki pt basıncının (k-1).nci adımdaki değeri 

kullanılmaktadır. 

2. Model Sonuçları ve Deneysel Ölçümlerle 

Karşılaştırmalar  

Şekil 2’de gösterilen motor tarama testinde, her bir sürekli 

rejim noktasında en az 10 saniye çalıştırılan motordan  

toplanan verilerle 1.Bölümde verilen matematik modellere ait 

parametreler en küçük kareler yöntemiyle bulundu. 
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Şekil 2: Motor tarama testi noktaları. 
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Şekil 2’de gösterilen toplam 515 adet sürekli rejim 

noktasından 350 ila 400 tanesi sistem tanımlama amacıyla 

kullanılırken, kalan veriler bulunan parametrelerin 

doğruluklarını değerlendirmek için kullanıldı. Bazı sonuçlar 

karşılaştırmalı olarak aşağıda Şekil 3’de verilmiştir. 
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Şekil 3: Model sonuçları ve deneysel ölçümler. 

3. Sonuçlar 

Şekil 4’de görüleceği üzere elde edilen dizel motor modeli, 

deneysel ölçümlere yakın değerler vermiştir. Kullanılan model 

ile Şekil 2’deki sürekli rejim noktalarında motor momenti 

hatası maksimum %12 civarındadır. Yukarıdaki modelleme, 

kontrol ve yakıt minimizasyonu çalışmalarında kullanılmak 

üzere geliştirilmiştir. Gelecekte bu model motor kontrol 

algoritması ve performans değerlendirmelerinde 

kullanılacaktır. 

Teşekkür 

Buradaki sonuçlar Tübitak tarafından desteklenen 115M092 

numaralı ve “Dizel Motor Ecu Tasarımı Ve Üretimi” başlıklı 

proje kapsamında yapılan çalışmalarda elde edilmiştir. 
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