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Düzenleme Kurulu Eşbaşkanlarının Mesajı 

                                    

Değerli Araştırmacılar, 

21. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2019, bu yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 

düzenlenecektir. Muğla’da ilk defa düzenlenecek olan ve alanındaki en önemli etkinliklerden birisi olan 

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duymaktayız.  

TOK 2019 Ulusal Toplantısında bu yıl ilk defa Editörlük sistemi ile bildiri değerlendirme süreci 

uygulanmıştır. Bildiriler farklı üniversitelerden çalışma konularına göre belirlenen 26 Editöre 

atanmıştır. Toplantıda sunulmak üzere gönderilen 120 bildirinin Editörlerin belirlediği en az iki 

hakemin değerlendirmesi sonucu 108 tanesi sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir.  Editörlerin 

değerlendirmeleriyle belirlenen konferansta sunulacak bazı bildiriler SCI-Exp. endeksinde taranan 

Transactions of the Institute of Measurement and Control ve TR dizinde taranan Muğla Journal of 

Science and Technology dergilerinde özel sayı olarak basılacaktır. 

TOK 2019, üç tane çok değerli davetli konuşmacının son derece güncel ve ilgi çekici konularda 

yapacakları sunumlarıyla gerçekleşecektir. Davetli konuşmacılardan UC Santa Barbara’dan Prof. Dr. 

Andrew Teel, “Hybrid and stochastic hybrid systems with applications to convex and non-convex 

optimization” başlıklı konuşmasıyla kontrol sistemlerinin tasarımında oldukça kullanışlı olan hibrit 

dinamik sistemler ve optimizasyon algoritmalarında kullanımı ile ilgili son derece güncel bir konuda 

konuşmasını yapacaktır. Diğer davetli konuşmacı Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hitay Özbay 

“Delay Effects in Biological System Models” başlıklı konuşmasında gecikme içeren biyolojik sistem 

modellerini ve kararlılık analizlerini gösterecektir. Son olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Bir bu yıl Fuat Sezgin yılı olması nedeniyle “Türkiye'de Bilim Tarihi” 

isimli konuşmasında ilk bilim tarihçilerimizden, İslam döneminde Türklerin bilime yaptıkları katkılardan 

ve bu konuda karşılaşılan zorluklarla bizlerin neler yapması gerektiğinden bahsedecektir.  

Teknik programa ek olarak Muğla’nın eşsiz güzelliklerinden ve kampüsün imkânlarından faydalanarak 

hazırladığımız keyifli bir sosyal Programla sizleri ağırlamayı planlıyoruz. Açılış törenimiz MSKÜ “Keman 

Dörtlüsü” Grubu müzik dinletisi ve MSKÜ Halk Dansları Topluluğu Zeybek Ekibi’nin dans gösterisi ile 

başlayacaktır. Açılış Kokteyli Üniversitemiz içerisinde çam ağaçlarının arasında yer alan Muğla’nın 

mimari özelliklerini yansıtan Türkevi’nde, Gala Yemeği ise Akyaka Azmak Nehri’nde yapılacak tur 

sonrasında nehir kenarında canlı müzik eşliğinde düzenlenecektir.  

Öncelikle bu organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen Rektörümüz 

Sayın Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’e teşekkürlerimizi sunarız. TOK 2019 Ulusal Toplantısı’nın bu yıl 

Üniversitemizde düzenlenmesine karar veren ve hazırlıklar sırasında bizi yönlendiren TOK Yönetim 
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Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Eksin’e ve TOK Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez’e 

teşekkür ederiz. Ayrıca önceki yılların TOK Ulusal Düzenleme Kurulu Başkanlarından Prof. Dr. Serdar 

İplikçi’ye ve Prof. Dr. Şeref Naci Engin’e bizimle paylaştıkları değerli tecrübelerinden ötürü çok teşekkür 

ederiz. 

Organizasyonun gerçekleştirilebilmesi için bize maddi destek sağlayan tüm sponsorlarımıza teşekkür 

ederiz. Özellikle herkesin ekonomik kısıtlardan bahsettiği günümüzde bize ana sponsor olan Yatağan 

Termik Enerji’ye teşekkürü bir borç biliriz. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’ne de 

bize sağladıkları yardımlar için teşekkürlerimizi sunarız. Son olarak, 2223-B Yurt içi Bilimsel Etkinlik 

Düzenleme Desteği kapsamında konferansa maddi destek sağlayan TÜBİTAK’a düzenleme komitesi 

adına teşekkür ederiz.  

TOK 2019 Düzenleme Kurulu olarak, otomatik kontrol, robotik ve otomasyon alanlarında çalışmakta 

olan tüm araştırmacıları bir araya getiren bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet 

duyuyoruz. Tüm katılımcılarımıza faydalı, verimli ve eğlenceli bir etkinlik diliyoruz.  

 

Saygılarımızla, 

Düzenleme Kurulu adına, 

TOK’2019 Konferans Eşbaşkanı Doç. Dr. Pınar Doğan 

TOK’2019 Konferans Eşbaşkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu 
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TOK Başkanının Mesajı 

Her yıl ülkemizin bir başka üniversitesinde düzenlenmesine dikkat 

edilen Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı bu yıl Muğla’da Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından gerçekleşmektedir. 

Bu tür bilimsel toplantıların düzenleyen ve düzenlenmesini 

destekleyen Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) bu yıl 61. 

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 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 uluslararası 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’2019 ulusal toplantısının düzenlendiği MSKÜ Rektörlüğü’ne ve Eşbaşkanlar 

Pınar Doğan’a ve Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu’na öncelikli teşekkürlerimi sunuyorum. TOK’2019’u 

gerçekleştirmek için büyük gayret gösteren tüm Düzenleme Kuruluna da TOK adına teşekkür ederim. 

Ayrıca, program kuruluna, davetli konuşmacılara, bildiri sunanlara, destek veren kuruluşlara ve 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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Hybrid and stochastic hybrid systems with applications to convex and non-convex 
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Abstract: The purpose of this talk is to expose the audience to the modeling framework of hybrid 

dynamical systems, which is very versatile and useful in control systems design, and to illustrate its 

use in the development of novel optimization algorithms.  Hybrid dynamical systems contain state 

variables that sometimes change continuously and sometimes jump.  Otherwise, they are very similar 

to classical dynamical systems and are amenable to the same type of analysis tools.  This talk will 

describe hybrid dynamical systems and many of the tools that can be used to analyze their stability.  

Both stochastic and non-stochastic hybrid systems will be discussed.   Examples will be provided.  To 

further illustrate these systems, novel algorithms for convex optimization as well as non-convex 

optimization on manifolds will be presented. 

Bio: Andrew R. Teel received his A.B. degree in Engineering Sciences from Dartmouth College in 

Hanover, New Hampshire, in 1987, and his M.S. and Ph.D. degrees in Electrical Engineering from the 

University of California, Berkeley, in 1989 and 1992, respectively. After receiving his Ph.D., he was a 

postdoctoral fellow at the Ecole des Mines de Paris in Fontainebleau, France. In 1992 he joined the 

faculty of the Electrical Engineering Department at the University of Minnesota, where he was an 

assistant professor until 1997. Subsequently, he joined the faculty of the Electrical and Computer 

Engineering Department at the University of California, Santa Barbara, where he is currently a 

Distinguished Professor and director of the Center for Control, Dynamical systems, and Computation. 

He has received NSF Research Initiation and CAREER Awards, the 1998 IEEE Leon K. Kirchmayer Prize 

Paper Award, the 1998 George S. Axelby Outstanding Paper Award, and was the recipient of the first 

SIAM Control and Systems Theory Prize in 1998. He was the recipient of the 1999 Donald P. Eckman 

Award and the 2001 O. Hugo Schuck Best Paper Award, both given by the American Automatic Control 

Council, and also received the 2010 IEEE Control Systems Magazine Outstanding Paper Award.  In 

2016, he received the Certificate of Excellent Achievements from the IFAC Technical Committee on 

Nonlinear Control Systems.  He is Editor-in-Chief for Automatica. 
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Biyolojik Sistem Modellerinde Gecikme Etkileri 

Özet: Bu konuşmada gecikme içeren dört farklı biyolojik sistem modeli gözden geçirilecektir: sinir-kas-

iskelet sistemi, AML’de hücre dinamikleri, gen düzenleyici ağlar ve nikotin etkisiyle kolestrol 

sentezlenmesi. Bu sistemlerin her biri için kararlılık analizi ve gecikme marjı hesaplanması 

gösterilecektir. 
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degree from McGill University, Montreal, Canada, in 1987, and the Ph.D. degree from the University 

of Minnesota, Minneapolis, in 1989. He served as associate editor for many journals, including IEEE 

Transactions on Automatic Control (1997–1999), SIAM Journal on Control and Optimization (2011–

2014), and Automatica (2001–2007, 2012–present). He was a vice-chair of the IFAC Technical 

Committee on Networked Control Systems (2005–2011) and currently is a vice-chair of the 

International Federation of Automatic Control (IFAC) Technical Committee on Linear Control Systems 

(2017–2020). He is a member of the CSS Board of Governors, elected for the term 2017–2019. He has 

been a general assembly member of the European Control Association, representing Turkey, since 

2013. He is the author/coauthor of three books and more than 200 articles in journals and conference 

proceedings. 
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Türkiye'de Bilim Tarihi 

Özet: Bilim Tarihi genellikle felsefe tarihçileri tarafından tartışılan ve George Sarton (1884-1956) 

tarafından yazılan Bilim Tarihine Giriş isimli devasa eserle kabul gören yeni bir bilim dalıdır. Daha sonra 

buna Teknoloji tarihi de ilave edilerek bu iki bilim dalı hep birlikte anılır hale gelmiştir. Türkiye’de 

başlangıçta Felsefe Tarihi içinde ele alınmış ve ilkin Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde ve daha 

sonra İstanbul Edebiyat Fakültesinde Bilim Tarihi Anabilim Dalında okutulmaya başlanmıştır. 

Türkiye’de matematikçi Salih Zeki Bey (1864-1921) ilk elektrik mühendisimiz ve bilim tarihçimizdir. 

Salih Zeki Bey kütüphanelerde bulunan kitapları inceleyerek büyük Türk bilgini Bîrûnî’ye saygısını ifade 

etmek amacıyla Asâr-ı Bâkiye (Geriye Kalanlar) adını verdiği bir eseri dört cilt halinde kaleme almıştır. 

Bunlardan Trigonometri Tarihi ile Hesap ve Cebir Tarihi kendisi hayattayken basılmış Gökbilim Tarihi 

ve Geometri Tarihi baskıya hazır bir şekilde değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu dört cilt İslam 

dönemindeki bilimsel faaliyetlerin gelişimini etraflı bir şekilde incelemektedir. 

Cumhuriyet’in kurulmasıyla bizzat Atatürk tarafından Sarton’un yanına yollanan ve İslam Gözlemevleri 

konusunda doktorasını tamamlayan Aydın Sayılı (1913-1993) Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe 

Bölümünde Bilim Tarihi Anabilim Dalının başına getirilmiştir. Aynı tarihlerde İstanbul Üniversitesine 

dönüşen eski Darülfünun da Nazi rejiminden kaçan Alman bilim Adamları arasında yer alan Helmuth 

Ritter’in (1991-1971) yanında Fuat Sezgin de bulunmaktaydı. Fuat Sezgin’in (1924-2018) 1960 

ihtilalinde işine son verilince çalışmalarına Frankfurt’ta devam etmiş ve Geschichte des Arabischen 

Schrifttums (GAS) adlı eserini yazmıştır. Ayrıca İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurmuştur. Son 

olarak Ekmelettin İhsanoğlu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1984 yıllarında Bilim Tarihi 

bölümünü kurmuş ve Osmanlı Bilim Literatürü adı altında devasa bir çalışmaya başlayarak 

kütüphanelerimizde yer alan tüm bilimsel kitapların kataloğunu çıkarmıştır. 2008 yılında kurulan Fatih 

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde Edebiyat Fakültesinde kurulan Bilim Tarihi bölümü 

Lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde eğitimini sürdürmektedir. Ayrıca İTÜ bünyesinde de 

lisansüstü ve doktora seviyesinde Bilim Tarihi eğitimine başlanmıştır. 

Bildirinin geri kalan kısmında günümüz Türkiye’sinde bilim tarihi konusunda yapılmış ya da yapılması 

gereken çalışmalar ele alınacak ve tartışılacaktır. 



TOK’2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla 

 

 

xii 
 

Özgeçmiş: 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 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’nün 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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Özetçe 

Bu çalışmada, veriye dayalı sabit dereceli 𝑯∞  kontrolcü

sentezi için iki aşamalı yeni bir yöntem önerilmektedir. Açık 

döngü sistem tanılama testlerinden elde edilen giriş – çıkış 

verileri kullanılarak gerçekleştirilen sabit dereceli 𝑯∞

kontrolcü sentezinin ilk aşamasında, esnek mekanik 

sistemlerin titreşim problemlerini minimize etmek için kontrol 

döngülerine eklenen filtreler tasarlanmaktadır. Geliştirilen 

kontrolcü sentez yönteminin ikinci aşamasında sabit dereceli 

𝑯∞  kontrolcünün tasarımı, Nyquist grafiği ve sanal döngü

şeklinden faydalanılarak elde edilen doğrusal kısıtlar altında 

çözülen optimizasyon problemi ile tamamlanmaktadır. 

Önerilen yöntem ile, klasik model tabanlı 𝑯∞  problemi

kısıtlarını sağlayan daha düşük dereceli kontrolcüler 

sentezenebilmektedir. Bu çalışmada geliştirilen yöntem, 

stabilize yönlendirme platformu için uygulanarak test edilmiş 

ve başarımı gerçek zamanlı testler ile doğrulanmıştır.   

Abstract 

In this study, a two – stage new method for synthesis of data – 

driven fixed order 𝐻∞ controller is proposed. In the first stage

of the fixed order 𝐻∞ controller, filters are added to the forward

path of the control loop to minimize vibration problems of 

flexible mechanical systems and are designed  using input–

output data obtained from open loop system identification 

tests,. In the second stage of the developed controller synthesis 

method, the design of the fixed order 𝐻∞  controller is

completed by solving an optimization problem with linear 

constraints based on the Nyquist diagram and virtual loop 

shaping. With the proposed method, lower order controllers that 

meet the performance constraints of classical model based 𝐻∞

problems can be synthesized. The method developed in this 

study was tested on a stabilized platform and its performance 

was verified by real time tests. 

1. Giriş

Günümüzde kullanılan pek çok kontrol yöntemi fizik kanunları 

veya sistem tanılama testleri ile elde edilen parametrik tesis 

modeli kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ancak parametrik 

tesis modellerinin elde edilmesi oldukça zor ve zaman alıcı 

süreçler olmakla birlikte parametrik tesis modelinin sistem 

dinamiğini doğru bir biçimde yansıtması; tesisin pay ve payda 

dereceleri, zaman gecikmesi, gürültü modeli gibi 

parametrelerin tasarımcı tarafından uygun bir biçimde 

belirlenmesine bağlıdır. Bu nedenle, son yıllarda veriye dayalı 

kontrol (İng. data driven control) şeklinde isimlendirilen 

kontrolcü sentez yöntemleri üzerine çalışmalar artış 

göstermiştir. Bilimsel literatürde yer alan bir tanıma göre veriye 

dayalı kontrol; tüm kontrol teori ve yöntemlerini içermekle 

birlikte kontrolcü sentezi işlemini, parametrik modele olan 

bağımlılığı ortadan kaldırarak doğrudan sisteme uygulanan 

giriş ve elde edilen çıkış sinyalleri aracılığıyla gerçekleştiren 

kontrol sentez yöntemlerine verilen addır[1].  

Veriye dayalı kontrol yöntemleri model tabanlı kontrol 

yöntemlerine göre oldukça yeni olmakla birlikte enformasyon 

bilimi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte kullanım yaygınlığı 

artmaktadır [1]. Veriye dayalı kontrol yöntemleri kontrolcü 

yapısına göre iki gruba ayrılmaktadır: Sabit kontrolcü 

yapılarına sahip veriye dayalı kontrol yöntemleri ve belirsiz 

kontrolcü yapılarına sahip veriye dayalı kontrol yöntemleri. 

Sabit kontrolcü yapılarına sahip veriye dayalı kontrol 

yöntemlerinin ele alındığı çalışmada [2] önerilen yöntem, çift 

kütleli yaylı amortisör sistemi ile gerçekleştirilen deneysel 

çalışmalar ile doğrulanmıştır. Literatürde yer alan bir başka 

çalışmada ise, bilinmeyen kontrolcü yapılarına sahip veriye 

dayalı kontrol yöntemi ile sentezlenen kontrolcünün titreşim 

bastırma performansının model tabanlı kontrolcüye göre daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir [3].  

Veriye dayalı kontrol yöntemleri, kullanılan giriş – çıkış 

sinyallerinin elde edilme yöntemlerine göre de farklılık 

göstermektedir. Üç farklı kontrolcü ile gerçekleştirilen kapalı 

çevrim sistem tanılama testinden elde edilen giriş – çıkış 

sinyallerinin veriye dayalı kontrolcü sentezinde kullanıldığı 

çalışmada [4] hem kararlı hem de kararsız sistemler için veriye 

dayalı kontrolcü sentezi yöntemi geliştirilmiştir. Açık çevrim 

sistem tanılama testlerinden elde edilen giriş – çıkış 

sinyallerinin kullanıldığı bir başka çalışmada [5] ise konveks 

olmayan sabit dereceli 𝐻∞  kontrolcü sentezi problemi sanal

döngü şekli tanımlanarak konveks hale getirilmiştir. Bu 

çalışmada önerilen yöntemin temel dezavantajı ise belirlenen 

kontrolcü transfer fonksiyonunun paydasında yer alan 

katsayıların tanımlanan optimizasyon problemine dahil 
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edilememesi ve tasarımcı tarafından önceden belirlenmesi 
zorunluluğudur.  

Gerçekleştirilen çalışmada veriye dayalı sabit dereceli 𝐻∞ 

kontrolcü sentezi için iki aşamalı bir yöntem geliştirilmiştir. Bu 

yöntem ile, özellikle esneklik içeren sistemerde titreşim 

problemlerinin minimuma indirilmesi için kontrol yapısına 

dahil edilen filtrelerin de doğrudan veriye dayalı optimizasyon 

problemleri ile sentezlenebilmesi amaçlanmıştır. Bu iki aşamalı 

yöntemin ilk aşamasında kontrolcünün transfer fonksiyonunun 

paydası belirsiz olan kısmı sentezlenmektedir. İkinci aşamada 

ise Nyquist grafiğinden yararlanılarak elde edilen kısıt 

fonksiyonları altında sabit dereceli 𝐻∞ kontrolcü sentezi işlemi 

tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmanın temel katkıları: 

 Açık döngü sistem tanılama testlerinden elde edilen 

giriş – çıkış sinyallerinin doğrudan kullanımına 

dayanan bu yöntem ile parametrik modele olan 

ihtiyaç ortadan kaldırılarak, sabit dereceli 𝐻∞ 

kontrolcü sentezi işlemi doğrudan optimizasyon 

yöntemleriyle gerçekleştirilmesi, 

 Sabit dereceli kontrolcü yapısının paydasında yer 

alan katsayıların da optimizasyon problemine dahil 

edildiği iki aşamalı bir yöntemin geliştirilmesi, 

 Önerilen yöntemin, stabilize yönlendirme platformu 

yan ekseni kontrol döngüsünde yer alacak 

kontrolcünün sentezlenmesinde kullanılarak 
doğrulanması olarak özetlenebilir.  

Bu çalışmanın geri kalanı şu şekilde oluşturulmuştur: 

Bölüm 2’de açık döngü sistem tanılama testleri kullanılarak 

parametrik olmayan model setinin elde edilmesine yönelik bir 

yöntem sunulmuştur. Bölüm 3 içerisinde, geliştirilen iki 

aşamalı veriye dayalı 𝐻∞  kontrolcü sentezi yöntemine yer 

verilmektedir. Önerilen bu yöntemin stabilize yönlendirme 

platformunda test edilerek doğrulanmasına yönelik 

gerçekleştirilen çalışmalar Bölüm 4’de aktarılmaktadır. Son 

olarak Bölüm 5 içerisinde, gerçekleştirilen çalışma kısaca 
özetlenmiştir. 

2. Sistemin Frekans Bölgesinde Tanımlanması 

Kararlı bir sistemin frekans bölgesinde tanımlanması amacıyla, 

bu sisteme açık çevrimde ve ilgilenilen frekans aralığında tahrik 

uygulanılarak, sistemin frekans tepki fonksiyonu (İng. 

frequency response function) elde edilebilmektedir. Frekans 

tepki fonksyionunun ölçümü, kontrolcü tasarımı 
uygulamalarında temel adımlardan bir tanesidir. 

Açık çevrim sistem tanılama testlerinde, kararlı bir tesis 

belirli bir frekansta tahrik edildiğinde (𝑢(𝑡) = sin(𝜔𝑡)), geçici 

etkiler sönümlendikten sonra, tesisin çıkış sinyali; giriş sinyali 

ile aynı frekansta ve belirli bir faz farkına sahip olarak  
(𝑦(𝑡) = |𝐺(𝑗𝜔)| sin(𝜔𝑡 + 𝜙))  ortaya çıkmaktadır. 

Gerçekleştirilen sistem tanılama testlerinde, tesise uygulanan 

tahrik sinyali ve tesisin çıkış sinyali kayıt altına alındıktan 

sonra, sistemin frekans tepki fonksiyonu, Ayrık Fourier 

Dönüşümü  (İng. Discrete Fourier Transform) yöntemi 

kullanılarak elde edilmektedir [6].  

Ayrık Fourier Dönüşümü yöntemi kullanılarak elde edilen, 

tesise ait frekans tepki fonksiyonunun 𝑓𝑘  frekansındaki 

gösterimi (1) denklemi ile ifade edilmektedir. 

𝐺(𝑗𝜔𝑘) = 𝑌(𝑘)/𝑈(𝑘)                                                                   (1) 

Yukarıdaki (1) denkleminde yer alan  𝑈(𝑘)  ve 𝑌(𝑘) 

değişkenleri sırasıyla, sistem giriş ve çıkış sinyalleri 

örneklerinin Ayrık Fourier Dönüşümlerini ifade etmektedir. 

Sistem tanılama testlerinde uygulanan tahrik sinyali, ele alınan 

sistemin tanımlanması için gerekli görülen frekans alanını 

kapsadığında, sistem dinamiğini yansıtan ve parametrik 

olmayan sistem modeli frekans bölgesinde elde edilmektedir. 𝑁 

adet frekans noktasında gerçekleştirilen 𝑚 adet sistem tanılama 

testi ile elde edilen parametrik olmayan tesis modeli seti (2) 

denklemi ile gösterilmektedir. 

𝑀 ≜ {𝐺𝑖(𝑗𝜔𝑘)| 𝑖 = 1,2, … , 𝑚;    𝑘 = 1,2, … , 𝑁}                     (2) 

3. Veriye Dayalı Sabit Dereceli 𝑯∞ Kontrolcü 

Sentezi  

Geri bildirim (İng. feedback) kontrolcüsü sentezi probleminde 

kullanılan genel kapalı döngü kontrol sistemi yapısı Şekil 1 ile 
gösterilmektedir.  

Gürbüz kontrolcü tasarım yöntemlerinden olan 𝐻∞ gürbüz 

kontrolcü tasarım yöntemi, özellikle model belirsizliklerinin 

yer aldığı sistemler için sıklıkla kullanılmaktadır. 𝐻∞ kontrolcü 

sentezi problemindeki temel amaç, Şekil 1 ile gösterilen genel 

geri bildirim kontrol yapısındaki harici 𝑤 girişleri ile kontrol 

edilen 𝑧  çıkışları arasında yer alan transfer fonksiyonunun 

(𝑇𝑤𝑧 = 𝐹𝐿(𝑃, 𝐾)) ∞ normunu minimize eden optimum 𝐾(𝑠) 

kontrolcüsünün bulunmasıdır [7]. Pratikte, bu optimizasyon 

probleminin çözümü ile elde edilecek optimum 𝐾(𝑠) 

kontrolcüsünün bulunması yerine ‖𝑇𝑤𝑧‖∞ < 1  eşitsizliğini 

sağlayacak alt – optimal kontrolcünün sentezlenmesi yeterli 

görülmektedir [8]. Model indirgeme yöntemleri kullanılarak 

kontrolcülerin derecelerinin azaltılması mümkün olsa da, 𝐻∞ 

kontrolcü sentezi yöntemiyle elde edilen kontrolcülerin 

derecelerinin yüksek olması, bu kontrolcülerin gerçek sistemler 

üzerinde uygulanmalarını zorlaştırmaktadır. Öte yandan son 

yıllarda gerçekleştirilen çalışmlar, 𝐻∞  kontrolcü sentezi 

problemine, kontrolcü yapısı ile ilgili ek kısıtlar eklenerek, 

derecesi önceden belirlenmiş kontrolcülerin sentezlenmesinin 

mümkün olduğunu göstermektedir [9].  

Veriye dayalı kontrolcü tasarım teknikleri kullanılarak, 

sabit dereceli 𝐻∞  kontrolcü sentezi probleminin, konveks 

optimizasyon problemleri ile ifade edilebildiği tespit 

edilmektedir [2], [5]. Ancak bu yöntemlerin temel dezavantajı, 

kontrolcü transfer fonksiyonunun paydasındaki katsayıların, 

konveks optimizasyon problemine dahil edilmeksizin doğrudan 

belirlenmesi gerekliliğidir. Sentezlenecek kontrolcülerin 

transfer fonksiyonlarının paydasında yer alan katsayıların 

belirsiz olması durumunda, [5] içerisinde aktarılan sabit 

dereceli 𝐻∞  kontrolcü tasarım yönteminin uygulanması 

mümkün olmamaktadır. Bu sebeple çalışma içerisinde, veriye 

dayalı sabit dereceli 𝐻∞  kontrolcü sentezi iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 1. Genel geri bildirim kontrol yapısı 

3.1. Filtre Tasarımı 

Esneklik içeren sistemlerin açık döngü sistem tanılama testleri 

aracılığıyla elde edilen frekans tepki fonksiyonları 
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incelendiğinde, sistemin yapısından kaynaklanan titreşim 

problemlerinin yaşanabileceği gözlemlenmektedir. Bu 

sistemlerin stabilizasyon hassasiyetinin ve referans takibi 

performanslarının arttırılması için, titreşim problemlerinin 

minimize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, sabit dereceli 

𝐻∞  kontrolcü yapısına, transfer fonksyionu (3) denklemi ile 

gösterilen filtre eklenmiştir. 

𝐺𝑓(𝑗𝜔) =
𝑁𝑓(𝑠)

𝐷𝑓(𝑠)
                                                                             (3) 

Esneklik içeren sistemlere ait, kuvvet/tork girdisi ile hız 

çıktısı arasındaki modelin büyüklüğünün (4) denklemi ile 
gösterilen biçimde olduğu düşünülmektedir. 

|𝐺(𝑗𝜔)| =
𝐾

𝜔
|𝐺𝑒𝑠𝑛𝑒𝑘(𝑗𝜔)|                                                           (4) 

Esneklik içeren sistemlerde titreşim sorunlarına yol açan 

temel etken, (4) denklemi içerisinde 𝐺𝑒𝑠𝑛𝑒𝑘(𝑗𝜔) ile ifade edilen 

ve sistemin esnek modlarını içeren terimdir. Bu bağlamda, 

sistem kontrol döngüsüne eklenen filtre 𝐺𝑒𝑠𝑛𝑒𝑘
−1 (𝑗𝜔) ifadesine 

yakınsadığında, yaşanabilecek titreşim problemleri minimuma 

indirilmiş olur. Nominal tesis modeli (𝐺0(𝑗𝜔))  kullanılarak, 

kontrol döngüsünde yer alan filtrenin 𝑁𝑓(𝑠) ve 𝐷𝑓(𝑠) terimleri 

(5) denklemi ile amaç fonksiyonu gösterilen optimizasyon 
probleminin çözümü ile elde edilebilir.  

min ‖|𝐺𝑓(𝑗𝜔𝑘)||𝐺0(𝑗𝜔𝑘)| −
𝐾

𝜔𝑘
‖

2

2

;  𝑘 = 1,2, … , 𝑁               (5) 

3.2. Sabit Dereceli 𝑯∞ Kontrolcü Sentezi 

Veriye dayalı sabit dereceli 𝐻∞ kontrolcü sentezi probleminin 

ikinci aşamasında tasarımı gerçekleştirilecek kontrolcünün 
genel yapısı (6) denklemi ile gösterilmektedir [5].  

𝐾(𝑠) = 𝜌𝑇ϕ(s)                                                                               (6) 

Yukarıdaki denklemde yer alan 𝜌  vektörü kontrolcü 

parametrelerini içerirken, ϕ(s)  ise kararlı transfer 

fonksiyonlarından oluşmaktadır. Örneğin 𝐾(𝑠) kontrolcüsünün 

bir PI – kontrolcü olduğu düşünüldüğünde, bu doğrusal 

kontrolcü parametrelerine ayrılarak (7) denklemi ile ifade 
edilebilir. 

𝐾𝑃𝐼(𝑠) = [𝐾𝑃 𝐾𝑖] [1
1

𝑠
]                                                          (7) 

Çalışma içerisinde sentezlenecek veriye dayalı sabit dereceli 

𝐻∞ tasarımı Şekil 2 ile gösterilen blok diyagramı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 2 içerisinde yer alan 𝑊𝑃 

 

Şekil 2: Kontrolcü sentezi blok diyagramı 

sistem performans gereksinimlerine, 𝑊𝑢  ise eyleyici 

kısıtlarına göre belirlenmektedir. 

Şekil 2 ile gösterilen blok diyagramı, Şekil 1 ile gösterilen 

genel geri bildirim kontrol yapısına dönüştürüldüğünde, 𝐻∞ 

kontrol problemi (8) denklemi ile ifade edilebilir. 

‖𝑇𝑤𝑧‖∞ = ‖[
𝑊𝑃𝑆

𝑊𝑢𝐾𝑆
]‖

∞

< 1, ∀𝜔                                                (8) 

Yukarıdaki denklemde yer alan 𝑆 , duyarlılık (İng. 

sensitivity) fonksiyonu olarak isimlendirilirken, hata sinyali (𝑒) 

ile harici bozucu giriş (𝑤)  sinyali arasındaki transfer 

fonksiyonunu ifade etmektedir. 

𝑆 =
𝑒

𝑤
=

1

1 + 𝐺𝐾
                                                                           (9) 

Gerçekleştirilen çalışmada (8) denklemi ile tanımlanan 𝐻∞ 

kontrolcü sentezi problemi, optimizasyon kısıtlarının 

doğrusallaştırılabilmesi adına (10) denklemine indirgenmiştir 
[5]. 

|𝑊𝑃(𝑗𝜔)𝑆(𝑗𝜔)| + |𝑊𝑢(𝑗𝜔)𝐾(𝑗𝜔)𝑆(𝑗𝜔)| < 1, ∀𝜔              (10) 

(10) denklemi içerisndeki |𝑊𝑢(𝑗𝜔)𝐾(𝑗𝜔)𝑆(𝑗𝜔)|  ifadesi 

gerekli matematiksel manipülasyonlar gerçekleştiğinde, 

|𝑊𝑢(𝑗𝜔)𝐾(𝑗𝜔)𝑆(𝑗𝜔)| = |𝑊𝑢
′(𝑗𝜔)𝑇(𝑗𝜔)| 

burada 

𝑊𝑢
′(𝑗𝜔) =

𝑊𝑢(𝑗𝜔)

𝐺(𝑗𝜔)
                                                                     (11) 

şeklinde ifade edilebilmektedir. Yukarıdaki denklemde yer 

alan 𝑇, tamamlayıcı duyarlılık (İng. complementary sensitivity) 

fonksiyonu olarak isimlendirilirken, (12) denklemi ile 
tanımlanmaktadır. 

𝑇 = 1 − 𝑆 =
𝐺𝐾

1 + 𝐺𝐾
                                                                 (12) 

3.2.1. Sabit Dereceli 𝐻∞  Kontrolcü Sentezi Problemi İçin 

Doğrusal Kısıtların Elde Edilmesi 

(10) ve (11) denklemleri kullanılarak elde edilen 𝐻∞ kontrolcü 

sentezi probleminde, eşitsizliğin her iki tarafı |1 + 𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)| ile 

çarpılırsa; 

|𝑊𝑃(𝑗𝜔)| + |𝑊𝑢
′(𝑗𝜔)𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)| < |1 + 𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)|, ∀𝜔        (13) 

 

 

Şekil 3. 𝐻∞ kontrolcü sentezi probleminin kısıtlarının 

Nyquist grafiği aracılığıyla doğrusallaştırılması 

(13) denklemi ile belirtilen eşitsizliğin sağlanması için 

Nyquist grafiğinde; merkezi (−1,0)  noktası olan |𝑊𝑃(𝑗𝜔)| 
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yarıçaplı çember ile merkezi (𝑅𝑒(𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)), 𝐼𝑚(𝐿(𝑗𝜔, 𝜌))) 

noktası olan |𝑊𝑢
′(𝑗𝜔)𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)| yarıçaplı çemberin, her frekans 

değerinde, kesişmemesi gerekmektedir. Bu kısıt, Nyquist 

grafiğinde merkezi (−1,0)  noktası olan |𝑊𝑃(𝑗𝜔)|  yarıçaplı 

çembere teğet ve 𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)  döngü şekli ile (−1,0) 

noktalarından geçen çizgiye dik 𝑑∗  doğrusunun, 𝐿(𝑗𝜔, 𝜌) 

döngü şekli ile kesişmemesi ile sağlanmaktadır. Öte yandan, 𝑑∗ 

doğru denkleminin kontrolcü parametrelerine bağlı olması, 𝐻∞ 

kontrolcü sentezi problemininin kısıtlarının konveks hale 

getirilmesini engellemektedir. Bu doğrultuda, bu kısıtların 

konveks hale getirilebilmesi için, her frekans noktasında değeri 

bilinen ve gerçek döngü şekline yakın sanal bir döngü şekli 

(𝐿𝑠(𝑗𝜔)) tanımlanmaktadır (Bkz. Şekil 3).  

Nyquist grafiğinde; merkezi (−1,0) noktası olan |𝑊𝑃(𝑗𝜔)| 
yarıçaplı çembere teğet ve sanal döngü şekli ile (−1,0) 

noktalarından geçen çizgiye dik bir 𝑑 doğrusu tanımlanırsa bu 

doğrunun denklemi; 

[1 + 𝑅𝑒{𝐿𝑠(𝑗𝜔)}][1 + 𝑥] + 𝐼𝑚{𝐿𝑠(𝑗𝜔)}𝑦
= |𝑊𝑃(𝑗𝜔)[1 + 𝐿𝑠(𝑗𝜔)]|                      (14) 

ile gösterilir. (14) denkleminde 𝑥  ve 𝑦  yerine sırasıyla 

𝑅𝑒{𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)}  ve 𝐼𝑚{𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)}  yazıldığında, gerçek döngü 

şeklinin, her frekans değerinde, 𝑑  doğrusunun Nyquist 

grafiğini ayırdığı iki alandan (−1,0)  noktasını içermeyen 
tarafta kalması ile ilişkili  kısıt fonksyonu; 

|𝑊𝑃(𝑗𝜔)[1 + 𝐿𝑠(𝑗𝜔)]|
− [1 + 𝑅𝑒{𝐿𝑠(𝑗𝜔)}][1 + 𝑅𝑒{𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)}]  
− 𝐼𝑚{𝐿𝑠(𝑗𝜔)}𝐼𝑚{𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)} < 0, ∀𝜔 (15) 

şeklinde ifade edilir. (15) denklemi: 

𝑅𝑒{𝐿𝑠(𝑗𝜔)} =
1

2
(𝐿𝑠(𝑗𝜔) + 𝐿𝑠(−𝑗𝜔))  

𝐼𝑚{𝐿𝑠(𝑗𝜔)} =
1

2
(𝐿𝑠(𝑗𝜔) − 𝐿𝑠(−𝑗𝜔)) 

ilişkileri kullanılarak basitleştirildiğinde; 

|𝑊𝑃(𝑗𝜔)[1 + 𝐿𝑠(𝑗𝜔)]| − 𝑅𝑒{[1 + 𝐿𝑠(−𝑗𝜔)][1 + 𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)]}
< 0, ∀𝜔                                                      (16) 

halini alır. (10) denklemi ile ifade edilen 𝐻∞  kontrolcü 

sentezi probleminin kısıtlarının sağlanabilmesi için, merkezi 

(𝑅𝑒(𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)), 𝐼𝑚(𝐿(𝑗𝜔, 𝜌))) noktası olan |𝑊𝑢
′(𝑗𝜔)𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)| 

çaplı çemberin, her frekans değerinde 𝑑 doğrusunun Nyquist 

grafiğini ayırdığı iki alandan (−1,0)  noktasını içermeyen 

tarafta kalması gerekmektedir. Bu gereksinimin doğrusal bir 

kısıt fonksiyonu ile ifade edilebilmesi amacıyla 
|𝑊𝑢

′(𝑗𝜔)𝐿(𝑗𝜔, 𝜌)|  çaplı çemberin 𝑞  kenarlı bir poligona 

yakınsadığı düşünülmüş ve 𝐻∞ kontrolcü sentezi probleminde 

kullanılacak kısıt fonksiyonları [5]; 

|𝑊𝑃(𝑗𝜔)[1 + 𝐿𝑠(𝑗𝜔)]| −  𝑅𝑒{[1 + 𝐿𝑠(−𝑗𝜔)][1 + 𝐿𝑛(𝑗𝜔, 𝜌)]}
< 0, ∀𝜔 & 𝑛 = 1, … , 𝑞                           (17) 

burada 𝐿𝑛(𝑗𝜔, 𝜌) = 𝐾(𝑗𝜔, 𝜌)𝐺𝑛(𝑗𝜔) ve 

𝐺𝑛(𝑗𝜔) = 𝐺(𝑗𝜔) [1 +
|𝑊𝑢

′(𝑗𝜔)|

cos (
𝜋
𝑞

)
𝑒

𝑗2𝜋𝑛
𝑞 ]                                (18) 

şeklinde tanımlanmıştır. 

3.2.2. Sabit Dereceli 𝐻∞ Kontrolcü Sentezi Problemi İçin Amaç 

Fonksiyonunun Tanımlanması 

𝐻∞  kontrolcü sentezi problemi için tanımlanan ve (17) 

denklemi ile gösterilen kısıt fonksiyonlarının (10) eşitsizliğini 

sağlayabilmesi için belirlenen sanal döngü şeklinin (𝐿𝑠(𝑗𝜔)) 

gerçek döngü şekline yakın olması gerekmektedir. Bu nedenle 

sabit dereceli  𝐻∞ kontrolcü sentezi probleminde kullanılacak 

amaç fonksiyonu (19) denklemi ile gösterilmektedir.  

min‖𝐾(𝑗𝜔, 𝜌)𝐺(𝑗𝜔) − 𝐿𝑠(𝑗𝜔)‖2
2 

= min‖𝜌𝑇𝜙(𝑗𝜔)𝐺(𝑗𝜔) − 𝐿𝑠(𝑗𝜔)‖2
2                                       (19) 

(19) denklemi ile tanımlanan amaç fonksiyonu, (17) 

denklemi ile tanımlanan kısıt fonksyionları altında 

çözüldüğünde (10) denklemi ile gösterilen eşitsizlik sağlanmış 

olur. Ancak, tasarlanan kontrolcü ile elde edilen ve harici 𝑤 

girişleri ile kontrol edilen 𝑧 çıkışları arasında yer alan transfer 

fonksiyonunun ∞  normunu (‖𝑇𝑤𝑧‖∞ < 𝛾)  minimize ederek 

kontrolcünün performansını arttırmak mümkündür. Bu 

doğrultuda, 𝛾  minimizasyonu probleminin, yinelemeli 

bisection algoritması kullanılarak çözülmesi ile sabit dereceli 

𝐻∞ kontrolcü performansı iyileştirilebilir [7]. 

3. Stabilize Yönlendirme Platformu İçin Veriye 

Dayalı Sabit Dereceli 𝑯∞ Kontrolcü Sentezi  

Stabilize yönlendirme platformaları, yan ve yükseliş eksenleri 

olmak üzere iki eksende yönlendirilebilen ve bu eksenlerde 

stabilize olma kabiliyetine sahip platformlardır. Stabilize 

yönlendirme platformlarında eyleyici olarak her eksende birer 

tane fırçasız DC motor kullanılmaktadır. Stabilizasyon için 

oluşturulan geri – besleme döngüsü için gerekli yere göre hız 

bilgileri, genellikle platformların yükseliş eksenlerine 

yerleştirilen iki eksenli bir jiroskop aracılığıyla elde 

edilmektedir. Gerçekleştirilen çalışma ile, bir stabilize 

yönlendirme platformunun yan eksen kontrol döngüsünde yer 
alacak kontrolcü sentezlenmiştir.   

Çalışma içerisinde ele alınan stabilize yönlendirme 

platformunda, tahrik sinyalinin dört farklı genlik değeri için 

sistem tanılama testleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu 

testlerde kayıt altına alınan motor torku girişi ve yan eksen hızı 

çıktısı sinyalleri kullanılarak, Ayrık Fourier Dönüşümü 

yöntemi aracılığıyla, (2) denklemi ile ifade edilen model seti 

elde edilmiştir. Stabilize yönlendirme platformuna ait 
parametrik olmayan model seti Şekil 4’de gösterilmektedir.   

Veriye dayalı sabit dereceli 𝐻∞  kontrolcü sentezinin ilk 

aşamasında, stabilize yönlendirme platformunun stabilizasyon 

hassasiyetinin ve referans takibi performansının arttırılması 

için, sabit dereceli 𝐻∞ kontrolcü yapısına, transfer fonksyionu 

(20) denklemi ile gösterilen çentik filtre (İng. notch filter) 
eklenmiştir. 

𝐺𝑓(𝑗𝜔) = 𝑅2
−𝜔2  + 𝑗2𝜉𝜔𝑛𝜔 + 𝜔𝑛

2

(𝑗𝜔 + 𝑅𝜔𝑛)2                                       (20) 

Yukarıdaki denklem içerisinde yer alan 𝜔𝑛  ve 𝜉 

parametreleri sırasıyla, filtrenin çentik frekansını ve 

sönümleme katsayısını, 𝑅  parametresi ise yüksek frekans 

bölgesindeki davranışını belirlemektedir.  

Açık döngü sistem tanılama testlerinden elde edilen frekans 

tepki fonksiyonlarının ortalaması alınarak elde edilen nominal 

tesis modeli (𝐺0(𝑗𝜔))  kullanılarak, kontrol döngüsünde yer 

alan filtrenin kat sayıları (5) denklemi ile ifade edilen 

optimizasyon probleminin çözümü ile elde edilmiştir. Bu 

optimizasyon probleminin çözümü ile elde edilen çentik filtresi 
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kontrol döngüsüne eklendiğinde oluşan döngü şekli (İng. loop 
shape) Şekil 5 ile gösterilmektedir.  

Sabit dereceli 𝐻∞ kontrolcü sentezinin ikinci aşamasında, 

ilk aşamada tasarımı tamamlanan çentik filtresi ile birlikte 

kullanılacak PI – kontrolcünün tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Önceki bölümde aktarılan 𝐻∞ kontrol sentezi kısıtlarına göre 

bu kontrolcü; 

𝐾(𝑠, 𝜌) = 𝜌𝑇𝜙(𝑠) = [𝐾𝑃 𝐾𝑖] [𝐺𝑓(𝑠)
𝐺𝑓(𝑠)

𝑠
]

𝑇

               (21) 

denklemindeki 𝜌  parametrelerinin harici 𝑤  girişleri ile 

kontrol edilen 𝑧  çıkışları arasında yer alan transfer 

fonksiyonunun ∞  normunu (‖𝑇𝑤𝑧‖∞)  minimize edecek 

şekilde bulunmasıyla sentezlenmiştir. Sonlu sayıda frekans 

noktasında farklı genlik değerleri için gerçekleştirilen dört 

farklı açık döngü sistem tanılama testinden elde edilen 

parametrik olmayan tesis modeli için; 

min‖𝜌𝑇𝜙(𝑗𝜔𝑘)𝐺𝑖(𝑗𝜔𝑘) − 𝐿𝑠(𝑗𝜔𝑘)‖2
2                                    (22) 

optimizasyon problemi 

|𝑊𝑃(𝑗𝜔𝑘)[1 + 𝐿𝑠(𝑗𝜔𝑘)]|
−  𝑅𝑒{[1 + 𝐿𝑠(−𝑗𝜔𝑘)][1 + 𝐿𝑛(𝑗𝜔𝑘 , 𝜌)]}
< 0, ∀𝜔𝑘  & 𝑛 = 1, … , 𝑞                         (23) 

burada 𝐿𝑛(𝑗𝜔𝑘 , 𝜌) = 𝐾(𝑗𝜔𝑘 , 𝜌)𝐺𝑛(𝑗𝜔𝑘) ve 

𝐺𝑛(𝑗𝜔𝑘) = 𝐺𝑖(𝑗𝜔𝑘) [1 +
|𝑊𝑢

′(𝑗𝜔𝑘)|

cos (
𝜋
𝑞

)
𝑒

𝑗2𝜋𝑛
𝑞 ] , 𝑖 = 1, … ,4   (18) 

kısıtları altında çözülerek sabit dereceli 𝐻∞  kontrolcü 

sentezi tamamlanmıştır. (22) denklemi içerisinde yer alan 

𝐿𝑠(𝑗𝜔𝑘)  sanal döngü şekli, çalışma içerisinde ele alınan 

stabilize yönlendirme platformunun yan eksen kontrol 

döngüsünde yer alan kontrolcü (𝐾𝑟𝑒𝑓(𝑠))  ve nominal tesis 

modeli (𝐺0(𝑗𝜔)) kullanılarak belirlenmiştir.  

Sabit dereceli 𝐻∞  kontrolcü sentezi için tanımlanan 

optimizasyon problemi MATLAB yazılımı kullanılarak 

çözülmüş ve 𝐾𝑃  ve 𝐾𝑖  parametreleri sırasıyla, 3.78  ve 59.11 

olarak belirlenmiştir. Elde edilen kontrolcü ile oluşturulacak 

kapalı döngü kontrol sisteminin nominal kararlılığı Şekil 6 ile 

gösterilen Nyquist grafiği aracılığıyla incelenmiştir. Bu şekilde 

de görüldüğü üzere, sistemin açık döngü şekli (𝐿(𝑗𝜔)) , 

Nyquist grafiğinde (−1,0)  noktasını kesmediğinden kapalı 

döngü kontrol sistemi için nominal kararlılık koşulu  

sağlanmaktadır. 

Tasarımı gerçekleştirilen sabit dereceli 𝐻∞  kontrolcü ile 

elde edilen performans başarımı ‖𝑇𝑧𝑤‖∞ < 0.91 olarak tespit 

edilmiştir. Dört farklı tesis modeli için elde edilen 𝛾𝑚𝑎𝑥 = 0.91 

değeri, kontrolcü ile elde edilen kapalı döngü sistemin, 𝑊𝑃 ve 

𝑊𝑢 ağırlık fonksiyonları ile belirlenen performans ve eyleyici 

kısıtı gereksinimlerini sağladığını göstermektedir.  

 

 

 

Şekil 4: Stabilize yönlendirme platformunun frekans 

bölgesinde parametrik olmayan model seti 

Sentezlenen sabit dereceli 𝐻∞ kontrolcünün referans takibi 

ve stabilizasyon hassasiyeti performansı gerçek zamanlı testler 

ile ölçülmüş ve hali hazırda stabilize yönlendirme platformunun 

yan eksen kontrol döngüsünde kullanılmakta olan kontrolcünün 

(𝐾𝑟𝑒𝑓(𝑠))  performansı ile karşılaştırılmıştır. 𝐾𝑟𝑒𝑓(𝑠) 

kontrolcüsünün genel yapısı içerisinde bir adet PI – kontrolcü 

ve çentik filtresi yer almaktadır. 𝐾𝑟𝑒𝑓(𝑠)  kontrolcüsü 

sentezlenirken sistem üzerinde gerçekleştirilen gerçek zamanlı 

testlerden faydalanılmış ve bu testler doğrultusunda 𝐾𝑟𝑒𝑓(𝑠) 

kontrolcüsünün parametreleri ayarlanmıştır. Zaman bölgesinde 

kare dalga hız referansı girişine karşı elde edilen sistem cevabı 

Şekil 7 ile gösterilmektedir. Şekil 7 incelendiğinde, stabilize 

yönlendirme platformunun referans takibi performansının, sabit 

dereceli 𝐻∞ kontrolcü ile geliştirildiği tespit edilmektedir (Bkz. 

Tablo 1). 

Stabilize yönlendirme platformunun stabilizasyon 

hassasiyeti, sisteme bozucu etki girişi sağlanarak 

gerçekleştirilen gerçek zamanlı testler aracılığıyla ölçülmüştür. 

Bozucu etki girişi altında, platformun yan eksen pozisyonunun 

değişimi Şekil 8 ile gösterilmektedir. 𝐾𝑟𝑒𝑓(𝑠)  ve 𝐾(𝑠) 

kontrolcüleriyle elde edilen kapalı döngü kontrol sistemlerinde, 

yan eksen pozisyonu standart sapma değerleri sırasıyla 

0.1637 𝑚𝑟𝑎𝑑  ve 0.1570 𝑚𝑟𝑎𝑑  olarak tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlar, stabilize yönlendirme platformunun stabilizasyon 

hassasiyeti performansının, sabit dereceli 𝐻∞  kontrolcü ile 
geliştirildiğini göstermektedir. 

 

Şekil 5: Çentik filtresi ve ortalama tesis modeli ile elde 

edilen döngü şekli 
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Şekil 6. Stabilize Yönlendirme Platformu Açık Döngü 

Şekli 

 

Şekil 7. Stabilize yönlendirme platformunun 𝐾𝑟𝑒𝑓(𝑠) 

ve 𝐾(𝑠) ile elde edilen basamak referans giriş cevabı 

 

Şekil 8. Stabilize yönlendirme platformunun bozucu 

etki girdisi altında yan eksen pozisyonunun değişimi 

Tablo 1. Stabilize yönlendirme platformunun 𝐾𝑟𝑒𝑓(𝑠) 

ve 𝐾(𝑠) ile elde edilen referans takibi performansı 

 𝐾𝑟𝑒𝑓(𝑠) 𝐾(𝑠) 

Yükselme Süresi [𝑠] 0.0603 0.0566 

Oturma Süresi[𝑠] 0.1888 0.1871 

Maksimum Aşma [%] 48.42 35.44 

4. Sonuç 

Kararlı SISO sistemler için veriye dayalı sabit dereceli 𝐻∞ 

kontrolcü sentezi, açık çevrim sistem tanılama testlerinden elde 

edilen frekans tepki fonksyionları aracılığıyla, iki aşamalı 

olarak gerçekleştirilmiştir. Kontrolcü sentezi işleminin ilk 

aşamasında, pay ve paydasında belirsiz katsayıların yer aldığı 

filtrenin tasarımına yönelik yeni bir yöntem sunulmuştur. 

Tanımlanan amaç fonksiyonunu gerçekleştiren filtreninin 

tasarım işlemi tamamlandıktan sonra, sabit dereceli 𝐻∞ 

kontrolcü sentezi, Nyquist grafiğinden faydalanılarak elde 

edilen doğrusal kısıtlar altında çözülen optimizasyon problemi 

ile sonlandırılmıştır. Çalışma içerisinde esneklik içeren 

sistemler için önerilen iki aşamalı kontrolcü sentezi yöntemi, 

savunma sanayisinde kullanılan stabilize yönlendirme 

platformu üzerinde test edilmiş ve bu yöntemin başarımı gerçek 

zamanlı testler ile doğrulanmıştır. Önerilen yöntem ile 

sentezlenen veriye dayalı sabit dereceli 𝐻∞ kontrolcü, ağırlık 

fonksiyonları ile belirlenen performans ve eyleyici kısıtı 

gereksinimlerini sağlamakla birlikte, sistemin referans takibi ve 

stabilizasyon hassasiyeti performansına da olumlu katkı 
göstermiştir.  
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Özetçe 

Elektrikli araçlarda (EA) yaygın olarak Lityum İyon (Li-Ion)  

temelli bataryalar kullanılmaktadır. Li-Ion pillerin yüksek 

anma voltajı ve uzun süreli ömrü gibi önemli 

üstünlüklerinden bahsedilebilir. Bu üstünlüklerinden dolayı 

diğer batarya çeşitleri olan kurşun asit piller, nikel tabanlı 

piller ve sodyum tabanlı pillere kıyasla daha fazla tercih 

edilmektedir.  

Bununla birlikte, teorik olarak yüksek enerji yoğunluğuna 

sahip, zararlı gaz salınımını azaltıcı, kompakt ve hafif 

yapılarıyla gelecekte sıklıkla kullanılabileceği öngörülen 

Metal-Air bataryaların Lityum air (Li-Air) modellerinden 

bahsetmek de mümkündür. Ancak Li-Air pillerin 

modellenmesinde kimyasal karakteristiklerinden ötürü 

karmaşık analitik denklemler söz konusudur. Doğru ve daha 

az kompleks bir batarya modeli üzerinden şarj durumunun 

isabetli olarak tahmin edilmesi önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada, Li-Air pillerin Li-Ion batarya çeşitleriyle Matlab 

Simulink kullanılarak şarj durumu mukayese edilmiş olup, 

öncelikle batarya davranışını doğru olarak yansıtmayı 

amaçlayan eşdeğer devre batarya modelleri üzerinden Kalman 

Filtresi (KF) ile Li-Ion batarya şarj durumları kestirilmiştir. 

Sonrasında ise Li-Air bataryaların basitleştirilmiş elektriksel 

eşdeğer modeli aracılığıyla pil şarj durumlarına ait simülasyon 

sonuçları elde edilmiştir. 

Abstract 

Lithium-ion batteries are becoming the main energy sources in 

today’s electric vehicle market due to the advantages of high 
energy and power density, and long lifespan.  

Although Lithium-ion batteries have been in usage for 

more than a century, the growth of solar and wind 

technologies, the rapid development in portable technologies 

along with growing interest towards electric vehicles will 

result in mounting demand of electrochemical batteries, which 

supply the power and energy requirements and are 

environmentally sustainable. Li-air batteries have a theoretical 

high energy density, which is approximately 5-10 times that of 

Li-ion batteries. Also Li-air batteries are lighter, compact, and 

energy efficient. Using Li-air batteries is expected to reduce 

greenhouse gas emissions and improve the range of present 
electrical vehicles.  

In this study, state of charge parameters of Li-Air batteries 

and Lithium-ion types are compared by using Matlab 

Simulink. In this respect, firstly the state of charge of Li-Ion 

batteries is measured and estimated with kalman fılter. Then 

due to electorchemical dynamics of Li-Air batteries, 

simplified Thevenin equivalent circuit is used in the 
simulations instead of very complex analytical equations. 

1. Giriş 

Gün geçtikçe gelişmekte olan EA salt elektrik enerjisiyle 

çalıştıkları için çevreye karbondioksit salınımı yapmazlar. EA 

bataryaları şarj edildiklerinde elektrik enerjisini kimyasal 

enerjiye, deşarj edildiklerinde ise kimyasal enerjiyi elektrik 
enerjisine dönüştürürler. 

Endüstride EA’lar için ağırlıklı olarak Lityum İyon (Li-

Ion)  temelli bataryalar kullanılmaktadır. Li-Ion pillerin 

yüksek anma voltajı ve uzun süreli ömrü gibi önemli 

üstünlüklerinden bahsedilebilir. Bu üstünlüklerinden dolayı 

diğer batarya çeşitleri olan kurşun asit piller, nikel tabanlı 

piller ve sodyum tabanlı pillere kıyasla elektrikli araçlarda 
daha fazla tercih edilmektedir. 

Bununla birlikte, teorik olarak yüksek enerji yoğunluğuna 

sahip, zararlı gaz salınımını azaltıcı, kompakt ve daha hafif 

yapılarıyla yakın gelecekte sıklıkla kullanılabileceği öngörülen 

Metal-Air batarya tiplerinden Lityum air (Li-Air) modelleri 

üzerine yapılan akademik çalışmalar da mevcuttur.  

Hâlihazırda kullanılan ve araştırma-geliştirme safhasında 

bulunan batarya türleri ve teknik özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir.   
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Tablo 1: Elektrikli araçlarda kullanılan batarya türleri 

Batarya 

Türü 

Voltaj 

(V) 

Enerji 

Yoğunluğu 

(Wh/kg) 

Çevrim 

Ömrü 

Çalışma 

Sıcaklığı 

(°C) 

Pb-acid 2 35 1000 -15, +50 

NiCd 1.2 50-80 2000 -20, +50 

NiMH 1.2 70-95 <3000 -20, +60 

Zebra 2.6 90-120 >1200 +245,+350 

Li-ion  3.6 118-250 2000 -20, +60 

LiPo 3.7 130-225 >1200 -20, +60 

LiFePO4 3.2 120 >2000 -45, +70 

Zn-air 1.65 460 200 -10, +55 

Li-S 2.5 350-650 300 -60, +60 

Li-air 2.9 1300-2000 100 -10, +70 

 

Batarya, birçok hücrenin bir araya getirilmesiyle 

oluşturulan pil grubudur. Bu hücreler seri ve paralel bağlantılı 

olabilir. Çalışmada kullanılan batarya hücreleri, literatür ve 

deneysel çalışmalarda sıklıkla tercih edilen nominal değerlere 

uygun olarak; Li-Ion pillerde 11.8 Ah 3.6V, Li-Air pillerde ise 
11.8 Ah 2.9V olarak seçilmiştir. 

EA’ların güvenli çalışma koşulları açısından batarya 

tipinin seçimi kadar bataryanın yönetim sistemi (BYS) de 

önem arz etmektedir. BYS, batarya hücrelerinin akım, gerilim, 

sıcaklık gibi fiziksel parametrelerini izleyen, bu değerlere 

paralel olarak batarya şarj durumunu (BŞD) sağlıklı olarak 
belirleyen bir sistemdir. 

BŞD’nin isabetli olarak kestirilebilmesi için doğru 

modelleme son derece önemlidir. Batarya modellenmesi 

genellikle pillerin karmaşık elektrokimyasal karakteristiklerine 

bağlı olarak çok zor bir aşamadır. Bu çalışmada, gerek Li-Ion 

piller gerekse de Li-Air pillerin modellenmesinde Thevenin 
eşdeğer devresi modellerinden istifade edilecektir. 

2.  Lityum İyon Bataryalarda Şarj Durumu 

EA için yüksek miktarda enerji depolayabilen, hızlı şarj olan 

ve pasifken deşarj olarak depolanan şarjın tükenme zamanı 

uzun olan Li-ion bataryaların kullanımı yaygınlık 

göstermektedir. Li-ion bataryalar, ayrıca uzun çevrim ömrüne 

sahiptir. Çevrim ömrü, pilin kapasitesini koruyacak şekilde 

şarj ve deşarj edilmesidir. Bu bağlamda, pilin belirlenen bir 

seviyeye dek deşarj edilip akabinde tam olarak şarj edilmesi 

bir çevrim olarak adlandırılır.  

2.1. Lityum İyon Pillerde Batarya Yönetim Sistemi 

EA’nın güvenilirliği için batarya seçimi kadar bataryanın 

yönetim sistemi de önemlidir. BYS; batarya paketindeki 

hücrelerin ayrı ayrı gerilim, akım ve sıcaklık gibi ölçülebilen 

anlık durumlarını takip eder ve gözlemlenen anlık değerleri 

kullanarak BŞD, pil sağlık durumu, maksimum ve minimum 

şarj/deşarj akımı, maksimum ve minimum voltaj, çalışma 

süresi ve çevrim sayısı gibi değerleri hesaplamaktadır.  

BŞD, bataryada kullanılabilecek durumdaki yük 

miktarının bataryadaki maksimum sayıdaki yük miktarına 

oranı olarak da ifade edilmektedir. Fakat BŞD doğrudan pil 

üzerinden ölçülememektedir. Bu nedenden dolayı, batarya 

hücresinin dinamik karakteristiğini gerçeğe en yakın şekilde 

yansıtan batarya modeli oluşturulmak suretiyle, batarya 

hücresi üzerinden okunabilen akım ve gerilim gibi değerler ile 
model üzerinden tahmin edilmesi lazım gelmektedir. 

2.2. Lityum İyon Pillerin Modellenmesi 

Bu çalışmada kullanılan model, Şekil 1’de gösterilen ikinci 
dereceden Thevenin elektriksel eşdeğer devre modelidir.   

Şekil 1: İkinci dereceden Thevenin eşdeğer devre modeli. 

UOCV açık devre voltajı, R0 seri direnç, R1 ve R2 blok (U1) 

direnç parametreleri, C1 ve C2 blok (U2) kapasitör 
parametreleri, UT ise terminal voltajıdır. 

Söz konusu devrenin denklemleri şu şekildedir: 

 

           UT = UOCV  − U1 − U2 − R0IL                              (1) 

 

               C1  
dU1

dt
 =  −

U1

R1
+ IL                                         (2) 

 

                                     C2  
dU2

dt
 =  −

U2

R2
+ IL                        (3) 

 

Burada, U1 ve U2 RC bloklarındaki gerilim düşümleridir.  

Çalışmada, [1] ve [2]’lerde kullanılan ve deneysel 

ortamlarda test edilen 11.8 Ah 3.6V’luk Li-ion batarya 

hücresine ait parametre verileri kullanılacaktır.  

Söz konusu analitik denklemler ve 11.8 Ah 3.6V’luk Li-

ion pil verilerine göre MATLAB/Simulink Simscape 
ortamında geliştirilen model Şekil 2’de sunulmuştur. 

Şekil 2: Simulink eşdeğer devre benzetim modeli. 

2.3.Lityum İyon Pillerin Şarj Durumunun KF ile 

Kestirilmesi 

Matematiksel modeli elde edilmiş pilin şarj durumunun 

kestirilmesi maksadıyla kullanılacak KF, lineer dinamik 

sistemlerde, modelin giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin 
durumlarının kestirilebilmesini öngörür. 

Tahmin ve güncelleme aşamalarından oluşan KF 
algoritması şu şekilde gerçekleştirilir: 
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Tahmin aşaması; 

                         Xk  =  AXk−1 +  BUk + Wk                               (4) 

                          yk  = CXk +  DUk + Vk                                          (5) 

                            X k = AX k−1 +  BUk                                         (6) 

                              y k  = CX k +  DUk                                          (7) 

Burada 𝑋𝑘  durum vektörü, 𝑈𝑘  giriş kontrol vektörü, 

𝑦𝑘  sistem çıkışı, 𝑊𝑘  işlem gürültüsü olup 𝑈𝑘  parametresinin 

bilinmediği durumlarda ölçümdeki hata payına karşılık gelir. 

𝑊𝑘  ve 𝑉𝑘  kovaryans matrisleri sıfır ortalamalı bilinen rastgele 

Gauss dağılımlı matrislerdir. A, B, C ve D matrisleri ise genel 

Kalman filtresi algoritmasının durum katsayı matrislerini 

sembolize etmektedir. Öte yandan, 𝑋 𝑘  ve 𝑦 𝑘 ;   𝑋𝑘  ile 𝑦𝑘  

değerlerinin analitik model aracılığıyla elde edilmiş tahminî 
değerleridir. 

Güncelleme aşaması; 

X k  = AX k−1 +  BUk + Kk  yk −  C AX k−1 +  BUk − DUk  (8) 

              X k  =  X k
− + Kk  yk −  CX k

−                                   (9) 

                     Pk  = APk−1AT + Q                                      (10) 

               Kk  = Pk
− CT CPk

−CT +  R −1                                (11) 

              Pk  =  I −  Kk C Pk
−                                            (12) 

Burada K Kalman kazancı, P durum kestirim kovaryans 

matrisi, Q giriş kovaryans matrisi, R çıkış kovaryans 
matrisidir. 

𝑋 𝑘−1  son ölçüm değerinden bağımsız olarak hesaplanır. 

Bu değer ölçüm öncesi tahmin olarak isimlendirilir. 𝑋 𝑘  ölçüm 

değeri dikkate alınarak ölçüm öncesi tahmin değerini 

güncellemek adına hesaplanır ve ölçüm sonrası tahmin 

değerine denk gelir. Bu değer, Kalman kazancı ile 

güncellendiği için daha isabetli sonuçlar verir.  

𝑉𝑘   ölçüm gürültü fonksiyonunun kovaryansı 𝑅’dir. 𝑊𝑘  

süreç gürültü fonksiyonunun kovaryansı ise 𝑄’dur. 

𝑈𝑘 , batarya giriş akımı ve 𝑦𝑘  ise çıkış gerilimidir. Kalman 

filtresi, 𝑉𝑘  hata faktörüne karşın, en isabetli kestirimi 

yapabilmek adına işlev görür. 

Söz konusu eşitlikleri, denklem 1, 2 ve 3’teki eşdeğer 

devre bağıntıları ve genel Kalman filtresi algoritmasının 

durum vektörü ile katsayı matrislerinin hesaplanmasında ele 

aldığımızda;  
BŞD kestiriminde kullanılacak KF algoritması için 

eşdeğer devre eşitliklerinin ayrık zamandaki denklemleri, 

U1,k+1  = exp  
−∆t

R1C1
 U1,k + R1  1 − exp  

−∆t

R1C1
  IL          (13) 

U2,k+1  = exp  
−∆t

R2C2
 U2,k + R2  1 − exp  

−∆t

R2C2
  IL           (14) 

UT,k  = UOCV (SoC k ) −  U1,k −  U2,k − IL,kR0                       (15) 

 

Anılan denklemler aracılığıyla, 

 

                           Xk  =  SoCk   U1,k   U2,k 
T
                            (16) 

                 Ak+1  =

 
 
 
 
1 0 0

0 exp  
−∆t

R1C1
 0

0 0 exp  
−∆t

R2C2
  
 
 
 

               (17) 

                        Bk+1  =

 
 
 
 
 
 

−ɳ∆t/Cb

R1  1 − exp  
−∆t

R1C1
  

R2  1 − exp  
−∆t

R2C2
  

 
 
 
 
 
 

                   (18) 

                        Ck+1  =   f UOCV , SoCk  − 1 − 1                   (19) 

                                        Dk+1  =   −R0 
                                      (20) 

Oluşturulan durum-uzay modelinde BŞD (SoC) kestirimi 

için geliştirilen KF algoritmasının parametrelerinin başlangıç 

değerlerinin hesaplanması amacıyla, durum vektöründeki 

başlangıç SoC değeri %100 dolu olarak seçilince; Q ve R 

ağırlık matrisleri göre optimal çalışma koşullarına göre birkaç 

denemenin ardından; 

                                   X0  =   
1
0
0
                                                (21) 

                              P =   
0 0 0
0 0 0
0 0 0

                                              (22) 

                           Q =   
10−8 0 0

0 1 0
0 0 1

 

 

                                         (23) 

                                           R =  1                                                  (24) 

olarak algoritma için gerekli parametreler elde edilmiş 
oldu.  

Eşdeğer devre denklemleri ile elde edilen Simulink 

modeline KF gömülü fonksiyonu da eklenmek suretiyle elde 

edilen benzetim sonuçları şu şekildedir: 
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Şekil 3: Referans doluluk oranı ile BŞD kestiriminin 
mukayesesi. 

Şekil 4: Referans-BŞD kestiriminin yakınlaştırılmış ilişkisi. 

Geliştirilen KF algoritması üzerinden elde edilen kestirim 

sonucuna ait hata sinyali Şekil 3-4’lerden de anlaşıldığı gibi, 

nominal gerilim değerine dek azalmakta ve nominal 

gerilimden sonra ise batarya hücresinin karakteristiğine bağlı 

olarak artmaktadır. Bununla birlikte kestirim süresince hata 

payının tahammül edilebilir sınırlar içerisindeki çok küçük 

değerlerde kaldığı gözlemlenmektedir. 

3. Lityum Air Bataryalarda Şarj Durumu 

Teorik olarak yüksek enerji yoğunluğuna sahip, zararlı gaz 

salınımını azaltıcı, kompakt ve daha hafif yapılarıyla yakın 

gelecekte sıklıkla kullanılabileceği öngörülen Metal-Air 

batarya tiplerinden Lityum air (Li-Air) modelleri üzerinde 

1990’lı yılların başından bu yana akademik çalışmalar 

yürütülmektedir [3]. 

Hâlihazırda EA piyasasını domine eden Li-ion pillere 

kıyasla 5-10 kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olan Li-

Air bataryaların çevrim ömürleri ise potansiyel olarak Li-ion 
pillerinkinden çok daha az olarak hesaplanmaktadır.     

Li-Air piller kimyasal yapısı itibarıyla, lityum metal anot 

ve hava boşluğunu, oksijenin pilin içerisine nüfuz etmesini 

sağlayan katot elektrodu olarak kullanan karakteristiğe 

sahiptir. Lityum, pilin deşarjı esnasında anotta oksitlenerek 

organik elektrotlu batarya tiplerinde sıklıkla rastlanan 2Li+O2 

Li2 O2 şeklindeki kimyasal tepkimesine neden 

olur.  

Kullanılan elektrolitlerin çeşidine göre,  farklı Li-Air 

batarya tiplerinde bahsetmek mümkündür. Sulu 

olmayan/organik piller, genellikle kimyasal karbonat 

çözücülerin içerisinde karışık hâlde bulunan lityum 

tuzlarından teşekkül eden elektrolitlere sahiptir. Sulu tipleri ise 

elektrolit olarak suda çözünen lityum tuzlarını içermektedir. 

Öte yandan katı hâldeki piller, adından da anlaşılacağı üzere 

katı elektrolitleri sayesinde daha sağlam ve güvenilir organik 

elektrolitlerle çalışır. Katı hâldeki pillerin en büyük 

dezavantajı elektrolitlerinin iyon geçişkenliği/iletkenliğinin 

düşük olmasıdır. Ayrıca, birisi lityum metal elektrotunda 

organik, diğeri hava elektrotunda sulu olmak üzere çift 

elektrolit ihtiva eden Li-Air bataryalar da mevcuttur.  

3.1. Lityum Air Pillerin Modellenmesi 

Li-Air pillerin modellenmesinde kimyasal 

karakteristiklerinden ötürü karmaşık analitik denklemler söz 

konusudur. Doğru ve daha az kompleks bir batarya modeli 

üzerinden akım ve gerilim gibi ölçülebilen nicel değerler 

aracılığıyla batarya şarj durumunun isabetli olarak tahmin 

edilmesi önem arz etmektedir. Li-Air pillerde BŞD kestirimi 

için çok kompleks kimyasal denklemlere dayalı sonlu 

elemanlar ve elektrokimyasal empedans spektroskopi yöntemi 

gibi analitik yöntemler mevcuttur. Ancak literatürdeki az 

sayıdaki teorik çalışmada mezkûr yöntemlerle pilin deşarj 
durumu tahmin edilmiştir. 

Bunların dışında elektriksel eşdeğer devre modeli 

üzerinden Li-Ion batarya modeline benzetilerek elde edilecek 

devre modelinden yararlanmak suretiyle, bu çalışmada Li-Air 

pillerde KF algoritması geliştirilerek BŞD tahmini yoluna 
gidilecektir. 

 [4]’te modellendiği hâliyle bir Li-Air batarya paketi 

hücresine ait Thevenin elektriksel eşdeğer devre modeli Şekil 
5-6’larda gösterilmiştir. 

 
Şekil 5: Li-Air batarya eşdeğer devre modeli. 

 
Söz konusu modeldeki parametrelerin, elektrokimyasal 

empedans spektroskopi yöntemiyle hesaplanmasında, ZF 

faradayik empedans parametresinin çözümlenmesi sırasında 

frekans uzayında karmaşık analitik bağıntıların varlığı 
gündeme gelecektir. 

Diğer taraftan, kimyasal denklemlere dayalı sonlu 

elemanlar ve elektrokimyasal empedans spektroskopi metodu 

gibi analitik çözümlemeler yapılırken, CD kapasite elemanıyla 

simgelenen çift katman etkisinden kaynaklı ayrıca karmaşık 

matematiksel örüntüler söz konusu olacaktır.    

Bu itibarla, eşdeğer devre modeli üzerinden daha 

sadeleştirilmiş çözümlere ulaşabilmek adına ZF şeklinde 

simgelenen mezkûr empedansın iç parametrelerini gösterir 
modeli Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 6: Li-Air pil genişletilmiş eşdeğer devre modeli. 

RC elemanı, bir gerilim kaynağı ve iç dirençten meydana 

gelir. Eşdeğer devrede açık devre voltajı batarya uç gerilimini 
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verir. Rῼ iç direnci, bataryanın davranışını, RC elemanı ise 

pilin dinamik karakteristiğini temsil eder. Li-Air bataryaların 

kimyasal dinamiklerinden kaynaklanan ve CD kapasite 

elemanıyla simgelenen çift katman etkisinin araştırmalara göre 

sisteme sınırlı etkisi ve çok karmaşık kimyasal analitik 

eşitliklerle ifade edilmesi dikkate alınarak, CD çalışmada 

kullanılacak eşdeğer devre modelinde ihmal edilerek hesaba 

katılmayacaktır. Bu itibarla söz konusu devre denklemleri 
aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

UT = UOCV  − U1 –  (Rῼ +R) IL    (25) 

 

C  
dU1

dt
 =  −

U1

R  
+  IL     (26) 

Burada, U1 RC bloğundaki gerilim düşümü olup, CD 

kapasitesinin ihmâl edilmesiyle omik kayıpları gösteren Rῼ iç 

direnci ve RC bloğuna seri olan R elektrokimyasal empedans 

direnci seri bağlı hâle gelmiştir. 
Çalışmada, [4] ve [5]’teki projeye konu edilen 11.8 Ah 2.9 

V’luk sulu tip Li-Air batarya hücresine ait parametre verileri 
kullanılacaktır.  

Söz konusu analitik denklemler ve 11.8 Ah 2.9 V’luk Li-

air pil verilerine göre Simscape ortamında geliştirilen model 
Şekil 7’de sunulmuştur. 

 
Şekil 7: Simulink eşdeğer devre benzetim modeli. 

3.2.Lityum Air Pillerin Şarj Durumunun KF ile 

Kestirilmesi 

Bölüm 2.3’te Li-ion piller için ayrıntılı olarak elde edilen KF 

algoritmasında kullanılacak eşitlikler bu bölümde tekraren 

gündeme getirilmeyecektir. Yalnızca değişen Thevenin 

eşdeğer devre parametreleri için denklem 25-26’lar dikkate 
alınarak yeniden çözümlemeler yapılacaktır. 

Buradan hareketle BŞD kestiriminde kullanılacak KF 

algoritması için eşdeğer devre eşitliklerinin ayrık zamandaki 

denklemleri şu şekilde olacaktır: 

U1,k+1  = exp  
−∆t

RC
 U1,k + R  1 − exp  

−∆t

RC
  𝐼𝐿              (27) 

UT,k  =  UOCV (SoC k ) −  U1,k − IL,k(Rῼ  + R)                       (28) 

Söz konusu denklemler aracılığıyla; 

             A k  =  

1 0 0
0 1 0

0 0 exp  
−∆t

RC
 
                                       (29) 

            Bk  =

 
 
 
 

0
0

 1 − exp  
−∆t

R2C2
  

 
 
 
 
                                          (30) 

         C k  =   f UOCV , SoCk  − 1 − 1                               (31) 

                         Dk  =   −Rῼ  + R 
 
                                     (32) 

Oluşturulan durum-uzay modelinde BŞD (SoC) kestirimi 

için geliştirilen KF algoritmasının parametrelerinin başlangıç 

değerlerinin hesaplanması amacıyla, durum vektöründeki 

başlangıç SoC değeri %100 dolu olarak seçilince; Q ve R 

ağırlık matrisleri göre optimal çalışma koşullarına göre birkaç 

denemenin ardından,  

                        P0  =   
0.01 0 0

0 0.01 0
0 0 0.01

                         (33) 

                             Q =   
0.03 0 0

0 0.01 0
0 0 0.05

 

 

                   (34) 

                                                R =  100                               (35) 

olarak elde edilmiş oldu. 

Eşdeğer devre denklemleri ile elde edilen Simulink 

modeline KF gömülü fonksiyonu da eklenmek suretiyle elde 
edilen simulasyon sonuçları: 

 
Şekil 8: Tam dolu referans ile kestirilmiş BŞD    

karşılaştırması ve hata sinyali. 

 
Şekil 9: 0.8 dolu referans ile kestirilmiş BŞD  

karşılaştırması ve hata sinyali. 
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Oluşturulan simulink model üzerinden BŞD (SoC), 

başlangıçta tam dolu (%100) sonrasında ise 0.8 SoC (%80) 
doluluk referanslarına kıyasen KF algoritması ile kestirildi.  

Bu çalışmadaki simülasyonlar için literatürde Federal 

Şehir İçi Sürüş Programı (FUDS) testi olarak bilinen elektrikli 

araçlar için sürüş standardından faydalanıldı [6]. 

Geliştirilen KF sayesinde, doğrusal olmayan sistemimiz 

için hata süratle minimize edilmek suretiyle, BŞD’nin 

hassasiyetle kestiriminin yapılabilmesi Şekil 8-9’lardan de 

anlaşılacağı üzere modelin ve algoritmanın başarısını 

göstermektedir. 

Ancak batarya hücresinin 0.8 doluluk oranıyla refere 

edildiği çalışmada KF algoritmasının; zaman geçtikçe ve şarj 

durumu daha da aşağı seviyelere indikçe Şekil 9’da görüldüğü 

gibi, sulu tip Li-Air pillerin deşarj oldukça elektrik enerjisine 

dönüştürdüğü kimyasal enerjideki dalgalanma ve hava 

elektrotuna nüfuz eden oksijen kaynaklı oksitlenmenin neden 

olabileceği düşünülen ilave bozucu etkiler nedeniyle BŞD 
tahmininde hata payının arttığı gözlemlenmiştir. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmadaki Batarya modeli elemanları için 

MATLAB/Simulink Simscape kütüphanesinden istifade 

edilmiştir. İkinci dereceden Thevenin eşdeğer devrenin 

parametrelerini temsil eden elemanlar için bloklar 

oluşturularak, tam dolu başlangıç şarj durumunun kestirilmesi 

amacıyla batarya uçlarındaki voltaj ve çekilen akım 
değerlerinden hareketle BŞD tahmin sonuçları elde edilmiştir.  

Li-ion bataryalara yönelik KF algoritmasının küçük hata 

seviyelerinde başarılı olarak BŞD kestirimini yaptığı 

gözlenmiştir.  

Diğer taraftan, Li-air bataryaların BŞD kestirimi için 

modellenmesinde elektriksel eşdeğer devre kullanıldı. Henüz 

literatürde, üzerinde yeterli sayıda çalışma yapılmamış olan 

söz konusu Şekil 6’daki devre modelinde, ZF empedans 

elemanlarından RC bloğuna paralel bağlı olan CD 

kapasitesinin, hava elektrotundaki kimyasal difüzyondan 

kaynaklı son derece karmaşık analitik denklemlerinden ötürü 

CD elemanın ihmal edilmesi cihetine gidilmiştir. Elde edilen 

devre modelinden hareketle, 2.9V, 11.8 Ah’lik batarya hücresi 

için yeniden geliştirilen KF algoritmasıyla, Simulink 

ortamında başlangıçta tam dolu ve 0.8 doluluk referans 

sinyalleriyle karşılaştırmalı olarak BŞD kestirim benzetim 

sonuçlarına ulaşıldı. Yapılan kestirimlerde başlangıçta tam 

dolu şarj durumunun baz alındığı KF algoritmasının daha 
başarılı olduğu görüldü. 

Li-air bataryaların, elektrokimyasal yapısından ötürü 

modellenmesinde daha çok tercih edilen sonlu elemanlar ve 

elektrokimyasal empedans spektroskopi gibi analitik 

yöntemler BŞD kestirimi için çok meşakkatli olup, gerek 

benzetim gerekse de deneysel ortamlarda çalışmalar açısından 

pek kullanışlı gözükmektedir. Bununla birlikte, basitleştirilmiş 

elektriksel eşdeğer devre modeli üzerinden geliştirilen Kalman 

filtresi tabanlı algoritmalarda ise BŞD tahminin daha başarılı 

sonuçlar vermesi adına eşdeğer devre modelinin kimyasal 

dinamiklerde göz önüne alınarak daha da geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Li-air bataryalara yönelik hâlihazırda yürütülen teorik 

çalışmaların, önümüzdeki dönemde endüstriyelleştirilmesi ve 

Li-air pillerin yüksek enerji yoğunluklarından hareketle Li-ion 

batarya tipleriyle rekabet edebilmesi için; öncelikle daha az 

karmaşık modelleme tekniklerinin geliştirilmesi ve sonrasında 

ise çevrim ömrü açısından güvenli ve daha uzun kullanım 
süreleri için araştırma geliştirme faaliyetlerine hız verilmelidir. 
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Özetçe

Bu çalışmada, ikinci derece dinamiklere sahip olan çok et-
menli sistemlerin küme onaylaşım problemi incelenmiştir. Lite-
ratürde ilk defa kümeleri önceden belirlenmemiş rastgele yönlü
bir çizge kullanan sistemler için küme onaylaşımını garanti
eden koşullar sunulmuştur. Çok etmenli sistemlerin küme sayısı
ve kararlılık özellikleri birincil ve ikincil katman alt çizge kav-
ramları kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, gecikmeli ikinci
derece sistemler için küme onaylaşım sonuçları verilmiştir. Te-
orik sonuçlar birkaç benzetim çalışması ile örneklendirilmiştir.

Abstract

In this paper, we investigate the agreement of multi-agent
systems with second-order dynamics. For the first time in the
literature, we state the conditions which guarantee cluster con-
sensus for systems evolving over an arbitrary digraph where the
clusters are not pre-determined. The number of clusters and the
stability properties of the multi-agent system are analyzed ba-
sed on primary and secondary layer subgraph concepts. Further-
more, the results on cluster consensus of delayed second-order
systems are provided. Theoretical results are illustrated via se-
veral simulations.

1. Giriş
Dağıtık onaylaşım problemi; grup robotlar, sosyal ağlar, bi-
yoloji, fizik, kontrol mühendisliği, insansız araçlar ve kab-
losuz kaynak yönetimi gibi farklı alanlardaki potansiyel uy-
gulamaları sebebiyle bir çok araştırmacının ilgisini çekmiştir
([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]). Literatürde, çok etmenli bir sistemdeki
tüm etmenlerin aynı duruma ulaşması olarak adlandırılan "tam
onaylaşım" üzerine birçok sayıda çalışma bulunmaktadır. Hal-
buki, etmenlerin "küme" denilen farklı son denge noktalarına
gitmesi de mümkündür. Bu olguya "küme onaylaşımı" denmek-
tedir ([8, 9, 10]).

Bu bildiride, odak noktamız ikinci derece sürekli zaman
çok etmenli sistemler için küme onaylaşım problemi üzerine ça-
lışmak ve sistem üzerindeki gecikmenin etkisini araştırmaktır.

[11]’de, Qin ve arkadaşları sadece çok etmenli sistemlerin
kararlılık özelliklerini analiz etmekle kalmamış ayrıca kenarla-
rın ağırlıklarını her grubun ikinci derece onaylaşıma ulaşması

için tasarlamışlardır. [12]’de, yazarlar ikinci derece küme onay-
laşım problemini doğrusal olmayan pin kontrollü lider-takipçi
ağlarında incelemişlerdir. [13]’de, Chen ve arkadaşları ikinci
derece çok etmenli bir sistemi iki alt grubun bağlantısı ola-
rak düşünmüş ve küme onaylaşımında gecikmenin etkisini göz-
lemlemişlerdir. Ayrıca, frekans alanlı analizle gecikmeye bağlı
onaylaşım koşullarını vermişlerdir. [14]’te, yazarlar ikinci de-
rece lider-takipçi koordinasyon problemini bağlantı gecikmeli
olarak incelemişlerdir.

Yukarıda, ikinci derece sistemlerdeki küme onaylaşımı üze-
rine yapılan çalışmalar sadece kümelerin önceden belirlendiği
ya da çok etmenli sistemlerin çizge yapısında kısıtlayıcı varsa-
yımların olduğu durumlarda geçerlidir. Bu bildiride, kısıtlayıcı
varsayımları kaldırmak için ikinci derece gecikmeli ya da gecik-
mesiz çok etmenli sistemlerin küme onaylaşım problemi rast-
gele yönlü çizge yapıları kullanılarak incelenmiştir. Diğer bir
deyişle kümeler önceden belirlenmediği gibi istenilen kümelere
gitmesi için yeni bir haberleşme protokolü de tasarlanmamıştır.
Aksine, bu bildirinin asıl amacı geleneksel onaylaşım algorit-
masını kullanan sürekli zaman çok etmenli ağlardaki küme sa-
yısını tespit etmektir. Diğer bir amacı ise sistemin küme sayısını
ve kararlılığını etkilemeyecek gecikme koşullarını belirlemek-
tir.

Bu bildirinin yenilikçi katkıları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

(i) Rastgele bir yönlü çizge yapısı kullanan ikinci derece
çok etmenli sistemler için küme sayıları ve kümelerin
elemanları açıkça belirlenmiştir.

(ii) İkinci derece onaylaşım algoritmasının kararlılık analizi
yapılmıştır.

(iii) Gecikmenin sistem üzerindeki etkileri incelenmiş ve sis-
temin kararlı olduğu gecikme aralığı verilmiştir.

Bildirinin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2’de
çizge kuramı ile ilgili temel bilgiler ve ikinci derece küme onay-
laşım probleminin matematiksel modeli verilmiştir. Bölüm 3’te
ikinci derece çok boyutlu sistemler için küme onaylaşımının
analizi yapılmış ve sistemde gecikmenin etkisi incelenmiştir.
Bölüm 4’te ikinci derece küme onaylaşım algoritması ile ilgili
benzetim çalışmaları verilmiştir. Son olarak, Bölüm 5’te bildiri
ile ilgili sonuçlar ve gelecekteki araştırma konuları yer almak-
tadır.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

13



2. İkinci Derece Küme Onaylaşımı
n tane etmeni olan sürekli zaman çok etmenli bir sistem dü-
şünün. Etmenler arasındaki etkileşim yönlü çizge G = (V, E)

ile modellenebilir. Burada V = {ν1, ν2, . . . , νn} etmen küme-
sini ve E ⊆ V × V kenar kümesini ifade etmektedir. Eğer νi
etmeni, νj etmeninden bilgi alıyorsa, yönlü bir εij = (νj , νi)

kenarı mevcuttur. Bitişiklik matrisinin elemanı (aij), εij kenarı-
nın ağırlığıdır ve positif olduğu varsayılmıştır. Diğer bir deyişle,
εij ∈ E ⇔ aij > 0, i, j = 1, 2, . . . , n. Daha spesifik olarak
aşağıdaki varsayım bildiri boyunca kullanılmıştır.

Varsayım 1. Eğer εij ∈ E ise aij > 0, aksi takdirde aij = 0,
i = 1, 2, . . . , n.

νi etmeninin komşular kümesiNi = {νj |εij ∈ E} ile ifade
edilmiştir. νi etmeninin ikinci derece dinamiği aşağıdaki şekilde
ele alınabilir:

ẋi(t) = vi(t),

v̇i(t) = α
∑
νj∈Ni

aij(xj(t)− xi(t)) + β
∑
νj∈Ni

aij(vj(t)− vi(t)),

i = 1, 2, . . . , n.
(1)

Burada xi(t) ∈ Rm ve vi(t) ∈ Rm sırasıyla νi etmeninin t
anındaki pozisyon ve hız durum vektörleridir. α ve β ise bağ-
lantı kuvvetleridir.

Yukarıdaki sistem dinamiği aşağıdaki gibi tekrar yazılabi-
lir:

ẋi(t) = vi(t),

v̇i(t) = −α
n∑
j=1

lijxj(t)− β
n∑
j=1

lijvj(t), i = 1, 2, . . . , n.

(2)
Burada lij , L Laplace matrisinin elemanıdır ve aşağıdaki gibi
tanımlanabilir:

lij =

{∑n
k=1,k 6=i aik, eğer i = j

−aij , eğer i 6= j.
(3)

Tanım 1. (İkinci Derece Küme Onaylaşımı) Sistem (2)’nin
K tane ayrık kümeye (C = {C1, C2, . . . , CK}) gitmesi ancak
aşağıdaki şartları sağlayan K tane ayrık vektör (cp ∈ Rm,
p = 1, 2, . . . ,K) olması ile mümkündür.

•
K⋃
p=1

Cp = V ,

• Cp
⋂
Cq = ∅, p 6= q, ve p, q = 1, 2, . . . ,K,

• lim
t→∞

‖xi(t) − xj(t)‖ = 0, lim
t→∞

vi(t) = cp, ∀νi, νj ∈
Cp, i = 1, 2, . . . , n, ve p = 1, 2, . . . ,K.

Bu çalışmada, etmenlerinin etkileşimi yönlü bir çizge ile
ifade edilebilen bir sistemin hangi koşullarda birden (K > 1)

fazla kümeye yakınsadığı üzerine araştırma yapılmıştır. İlk ola-
rak bu çalışmada yararlı olabilecek birkaç tanımın üzerinden ge-
çeceğiz.

Tanım 2. [15] (Birincil katman alt çizgeleri)G = (V, E) yönlü
çizgesini ele alalım. V etmen kümesinde öyle lp (lp ≥ 1) tane
alt küme bulunabilir ki, her Vp,i, i = 1, . . . , lp alt kümesi için,

karşılık gelen Gp,i alt çizgesi kapsayan ağaç içerir ve mümkün
olan en fazla etmen sayısına sahiptir. Ayrıca, ∀νa ∈ Vp,i ve
∀νb /∈ Vp,i için (νa, νb) /∈ E sağlanır. Gp,i (i = 1, . . . , lp),
G’nin birincil katman alt çizgeleri olarak tanımlanır ve birincil
katman alt çizge sayısı ise lp ile gösterilir.

Tanım 3. [15] (İkincil katman alt çizgeleri) Birincil katman
alt çizgelerinde bulunmayan etmenlerin oluşturduğu küme V̄ =

V \
⋃lp
i=1 Vp,i olsun. V̄ kümesinde öyle ls alt küme olsun ki

her bir Vs,i, i = 1, . . . , ls alt kümesine karşılık gelen Gs,i alt
çizgesinin kapsayan ağacı olsun, ve bu kapsayan ağacın kökü
νa ∈ Vs,i için, iki farklı alt çizgede (birincil veya ikincil kat-
man) yer alan νb ve νc gibi en az iki etmen bulunsun; diğer
deyişle (νa, νb) ∈ E ve (νa, νc) ∈ E . Bu durumda, Vs,i, i =

1, . . . , ls alt kümelerine karşılık gelen Gs,i (i = 1, . . . , ls),
G’nin ikincil katman alt çizgeleridir denir.

3. Sürekli Zamanda İkinci Derece Küme
Onaylaşımı

Bu bölümde, geleneksel onaylaşım algoritması kullanan çok et-
menli bir ağın ikinci derece küme onaylaşım özelliği incelen-
miştir. [15]’te verilen birincil ve ikincil katman alt çizge bulma
algoritmaları kullanılarak Laplace sistem matrisi aşağıdaki gibi
yazılabilir:

L =



L1,1 . . . 0 0 . . . 0
...

. . .
...

... 0
...

0 . . . Llp,lp 0 . . . 0

Llp+1,1 . . . . . . Llp+1,lp+1 . . . Llp+1,lp+ls

...
. . .

...
...

. . .
...

Llp+ls,1 . . . . . . . . . . . . Llp+ls,lp+ls


.

(4)
Lmatrisinin ilk lp tane sırasındaki Li,i, i = 1, . . . , lp matrisleri
birer Laplace matrisidir. Diagonalde kalan diğer matrisler (Li,i,
i = lp + 1, . . . , lp + ls) ise birer alt-Laplace matrisidir ve bu
matrislerin özellikleri [16]’da verilmiştir.
Ip = {1, 2, . . . , lp} ve Is = {1, 2, . . . , ls} indis kümeleri

olsun. np,i, i ∈ Ip ve ns,j , j ∈ Is sırasıyla i’ninci birincil kat-
man ve j’ninci ikincil katman alt çizgelerinin etmen sayısı ol-
sun. Birincil ve ikincil katman alt çizgelerindeki toplam etmen
sayısı sırasıyla ñp =

∑lp
i=1 np,i ve ñs =

∑ls
j=1 ns,j olarak

ifade edilsin.
Sistem (2) aşağıdaki formda tekrar yazılabilir:

[
ẋp(t)

ẋs(t)

]
=

[
vp(t)

vs(t)

]
[
v̇p(t)

v̇s(t)

]
= −α

([
Lp 0

Lsp Ls

]
⊗ Im

)[
xp(t)

xs(t)

]

− β

([
Lp 0

Lsp Ls

]
⊗ Im

)[
vp(t)

vs(t)

] (5)

Burada xp(t) ∈ Rñpm×1, xs(t) ∈ Rñsm×1, vp(t) ∈ Rñpm×1

ve vs(t) ∈ Rñsm×1 sırasıyla birincil ve ikincil katman alt çiz-
gelerinin t anındaki pozisyon ve hız durum vektörleridir. ⊗ ise
Kronecker çarpımıdır. Lp, Lsp ve Ls matrisleri aşağıdaki gibi-
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dir:

Lp =

 L1,1 . . . 0
...

. . .
...

0 . . . Llp,lp


ñp×ñp

,

Lsp =

 Llp+1,1 . . . Llp+1,lp

...
. . .

...
Llp+ls,1 . . . Llp+ls,lp


ñs×ñp

,

Ls =

 Llp+1,lp+1 . . . Llp+1,lp+ls

...
. . .

...
Llp+ls,lp+1 . . . Llp+ls,lp+ls


ñs×ñs

.

Pozisyon ve hız durum vektörleri birleştirilerek sistem tek
denklemde aşağıdaki gibi ifade edilebilir:[

ẋ(t)

v̇(t)

]
= (L̃⊗ Im)

[
x(t)

v(t)

]
(6)

Burada L̃ =

[
0n×n In
−αL −βL

]
; 0n×n bütün elemanları sıfır olan

n × n boyutunda bir matris ve In ise n × n boyutunda birim
matristir.

L̃ matrisinin özdeğerleri det(µI2n − L̃) = 0 karakteristik
denklemi çözülerek bulunabilir.

det(µI2n − L̃) = det

([
µIn −In
αL µIn + βL

])
= det(µ2In + (α+ βµ)L)

Yukarıdaki ifade L Laplace matrisinin özdeğerlerine göre şu şe-
kilde gösterilebilir:

det(µI2n − L̃) =

n∏
i=1

(µ2 + (α+ βµ)λi) = 0 (7)

Burada λi, L’nin i’ninci özdeğeridir. Bu ifadeden hareketle, L̃
matrisinin özdeğerleri aşağıdaki gibi elde edilebilir.

µi1 =
−βλi +

√
β2λ2

i − 4αλi

2

µi2 =
−βλi −

√
β2λ2

i − 4αλi

2

(8)

i = 1, 2, . . . , n. α 6= 0 olduğu durumda, L̃ matrisinin cebirsel
katlılığı 2lp olan µ = 0 özdeğerinin olması ancak ve ancak L
matrisinin cebirsel katlılığı lp olan λ = 0 özdeğerinin olması
ile mümkündür.

Yukarıdaki özdeğerlere karşılık gelen özvektörlerin detaylı
incelenmesiyle elde edilen temek katkı aşağıdaki teoremde ve-
rilmiştir:

Teorem 1. [17] İkinci derece çok etmenli bir sistemin küme
sayısının K = lp + ls olması ancak ve ancak positif α ve β
sabitlerinin olması ve aşağıdaki koşulu sağlaması ile mümkün-
dür:

β2

α
> max

k

Im2{λk}
Re{λk}|λk|2

. (9)

Burada lp ve ls sırasıyla birincil ve ikincil katman alt çizgeleri-
nin sayısı ve λk, L Laplace matrisinin sıfır olmayan özdeğerle-
ridir.

Ek olarak, sistem ikinci derece küme onaylaşımına ula-
şıyorsa, ‖vp(t) −

∑ñp

j=1 ςkjvj(0)‖ → 0 ve ‖xp(t) −∑ñp

j=1 ςkj(xj(0) + vj(0)t)‖ → 0, t → ∞ ifadeleri sağ-
lanır. Burada ςk, k = 1, 2, . . . , lp için ςTk 1n = 1 ifade-
sini sağlayan L matrisinin sıfıra karşılık gelen özdeğerinin
benzersiz negatif olmayan sol özvektörüdür. Ayrıca, ls tane
‖vs(t)−

∑ñp

j=1 ς̄ljvj(0)‖ → 0 ve ‖xs(t)−
∑ñp

j=1 ς̄lj(xj(0) +

vj(0)t)‖ → 0, t → ∞ şartını sağlayan benzersiz özvektör bu-
lunmaktadır. Burada l = 1, 2, . . . , ls.

α = β olduğu özel durumunda, α aşağıdaki gibi L Laplace
matrisinin özdeğerlerinin sadece gerçek kısımlarına bakılarak
seçilebilir:

α > max
k

1

Re{λk}
. (10)

3.1. Gecikmeli Ağlarda İkinci Derece Küme Onaylaşımı

Sistemde gecikme olduğu durumda, sistemin dinamikleri aşağı-
daki gibi modellenebilir:

ẋi(t) = vi(t),

v̇i(t) = −α
n∑
j=1

lijxj(t− τd)− β
n∑
j=1

lijvj(t− τd),

i = 1, 2, . . . , n. (11)

Yukarıdaki sistem aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir:[
ẋ(t)

v̇(t)

]
= (L̃1 ⊗ Im)

[
x(t)

v(t)

]
+ (L̃2 ⊗ Im)

[
x(t− τd)
v(t− τd)

]
(12)

Burada L̃1 =

[
0n×n In
0n×n 0n×n

]
and L̃2 =

[
0n×n 0n×n
−αL −βL

]
.

Gecikmeli sistemin karakteristik denklemi det(µI2n−L̃1−
e−τdµL̃2) = 0 şeklinde bulunabilir.

det(µI2n − L̃1 − e−τdµL̃2) = det

([
µIn −In

αe−τdµL µIn + βe−τdµL

])
= det(µ2In + (α+ βµ)e−τdµL)

Yukarıdaki ifade L Laplace matrisinin özdeğerlerine göre
aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

det(µI2n−L̃1−e−τdµL̃2) =

n∏
i=1

(µ2+(α+βµ)e−τdµλi) = 0

(13)

Burada λi, L Laplace matrisinin i’ninci özdeğeridir.
n∏
i=1

(µ2 +

(α + βµ)e−τdµλi) = 0 ifadesinin cebirsel katlılığı 2lp olan
µ = 0 özdeğerinin olması ancak ve ancak L matrisinin cebirsel
katlılığı lp olan λ = 0 özdeğerinin olması ile mümkündür.

Yukarıdaki (13) numaralı denklemin detaylı analizi ile ge-
cikmeli sistemler için aşağıdaki teorem elde edilmiştir:

Teorem 2. [17] İkinci derece çok etmenli gecikmeli bir sistemin
küme sayısının K = lp + ls olması ancak ve ancak aşağıdaki
şartın sağlanmasına bağlıdır:

τd < τ∗ = min
k

θk1
ωk1

(14)

Burada 0 ≤ θk1 < 2π, cos(θk1) = [Re{λk}α −
Im{λk}ωk1β]/ω2

k1 ve sin(θk1) = [Re{λk}ωk1β +

Im{λk}α]/ω2
k1, ωk1 =

√
‖λk‖2β2+

√
‖λk‖4β4+4‖λk‖2α2

2
ve

λk, L Laplace matrisinin sıfır olmayan özdeğerleridir.
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Şekil 1: 3 birincil ve 2 ikincil katman alt çizgeleri.

4. Benzetim Çalışmaları
Şekil 1’deki 12 etmen ve 19 kenardan oluşan ağı düşünün. Bi-
rincil/ikincil katman alt çizge bulma algoritmalarıyla 3 tane
birincil katman (Gp,1, Gp,2, Gp,3) ve 2 tane ikincil katman
(Gs,1, Gs,2) alt çizgeleri Şekil 1’deki gibi bulunabilir.

Verilen sistem için aşağıdaki sistem matrisler kullanılmış-
tır:

Lp =



1 −1 0 0 0 0 0

−5 5 0 0 0 0 0

0 −3 3 0 0 0 0

0 0 0 2 −2 0 0

0 0 0 −1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 −1

0 0 0 0 0 −4 4


, (15)

Lsp =


0 0 0 0 −5 −3 0

0 0 −1 0 −2 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

 , (16)

Ls =


9 −1 0 0 0

0 10 0 −7 0

0 −2 10 −3 −5

0 0 −6 9 −3

0 −1 0 0 1

 . (17)

Laplace matrisinin özdeğerleri 12.3315 + j2.4372, 12.3315−
j2.4372, 9, 6, 5.0673, 5, 3, 3, 0.2698, 0, 0, 0. şeklinde buluna-
bilir. Teorem 1’den, sistemin kararlılık şartı β

2

α
> 0.003. Şekil

2, 3, 4 ve 5 farklı α ve β değerleri için sonuçları vermektedir.
α ve β’nın sırasıyla 0.7 ve 0.5 seçildiğini varsayalım. Bu

değerler (9)’daki şartı sağlamaktadır. Teorem 2’den, gecikme-
nin üst sınırı aşağıdaki gibi bulunabilir:

τd < τ∗ = 0.1806 sn. (18)
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 = 1.2,  = 0.8

Şekil 2: α= 1.2 ve β= 0.8 için pozisyon durumları.
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Şekil 3: α= 1.2 ve β= 0.8 için hız durumları.

Gecikmenin τd = 0.17 saniye olduğu durumda, pozisyon ve
hız durumları Şekil 6 ve 7’deki gibidir. Gecikmenin üst sınıra
eşit τd = τ∗ olduğu durumda, pozisyon ve hız durumları Şekil
8 ve 9’daki gibidir. Sistem beklendiği gibi kararsızdır.

5. Sonuç

Bu çalışmada, ikinci derece sürekli zaman çok etmenli ağlarda
küme onaylaşım problemi incelenmiştir. Literatürde, ilk defa
rastgele yönlü bir çizge kullanan bir ağın küme sayısı üzerine
sonuçlar sunulmuştur. Ayrıca, gecikmenin ağ üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Bu çalışmayı var olan diğer çalışmalardan ayıran
özellik kümelerin önceden belirlenmemesidir.

Bu bildiride sunulmamakla birlikte, çalışılan bu konu 3. ve
daha yüksek derece sistemler için incelenebilir ve gerekli algo-
ritmalar tasarlanarak genişletilebilir.
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Şekil 4: α= 4 ve β= 0.1 için pozisyon durumları.
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Şekil 5: α= 4 ve β= 0.1 için hız durumları.
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Bilkent Üniversitesi, Ankara

{canero},{morgul}@ee.bilkent.edu.tr

2Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Bşk.
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Özetçe
Mekanik sistemlerde performans, sistemdeki doğrusal ol-

mayan sebeplerden veya modelleme hatalarından ötürü her za-
man teorik tasarım ile örtüşmeyebilir. Bu farklılıklar bazen ih-
mal edilebilir olmakla beraber performansı ciddi şekilde etkile-
yebilir hatta sistemin kararsız hale gelmesine yol açabilir. Sür-
tünme ve zaman gecikmesi bu etkenlerden en sık ortaya çıkan-
lardır. Bu çalışmada, zaman gecikmesi içeren mekanik sistem-
ler için Smith tabanlı kontrolcüler ve adaptif sürtünme gözlem-
cisi kullanılarak pozisyon takibinin iyileştirilmesi hedeflenmiş-
tir. Önerilen hiyerarşik kontrol yapısı dinamik sürtünme mode-
line karşı hız ve pozisyonun ayrı ayrı kontrol edilebilmesini sağ-
lamaktadır.

Abstract
In real life applications, performance of mechanical sys-

tems and theory might not completely overlap because of non-
linearities or imperfections of system models. While some of
these mismatches are negligible, some of them might have se-
vere effects on the performance , which may result in instabi-
lity. Especially, friction and time delays are two important is-
sues among them. Hence, in this study, Smith Predictor based
controllers and an adaptive friction observer are designed for
a mechanical system which includes time delay. Implemented
hierarchical control scheme provides two-degree of freedom to
control both velocity and position separately against a dynami-
cal friction model and improves the sytem performance.

1. Giriş
Sürtünme kuvveti/torku doğal bir sonuç olarak orta çıkmasına
rağmen birçok sistemin tasarımında ihmal edilmekte veya ye-
terince iyi modellenememektir. Bu durum performans düşüş-
lerine neden olabileceği gibi sistemin kararsız hale gelmesine
de yol açabilmektedir. En temel ve çoğu zaman baskın bileşeni
Coulomb katsayısı olmakla beraber bu kuvveti viskoz ve St-
ribeck etkisini de içerecek şekilde statik veya dinamik olarak

farklı şekillerde modellemek ve ilgili parametrelerini kestirmek
mümkündür [1]. Özellikle Dahl, LuGre, Bliman-Sorine gibi di-
namik modeller daha kompleks yapıda olmalarına karşın, sür-
tünme kuvvetinin histerezis, yapışkan-kayma hareketi, kopma
kuvveti gibi özelliklerini daha iyi betimleyebilmektedirler [2].
Fakat, bu modellere ait parametrelerin hassas olarak kestirimi
hem zordur hem de sürtünme kuvveti ortama, zamana, malzeme
türüne, sıcaklığa, sistemin hızına ve konumuna göre değişiklik
gösterebilmektedir. Bu sebeple literatürde sürtünmenin telafisi
için gözlemci içeren yapılar başta olmak üzere çeşitli adaptif
yöntemlerden sıklıkla yararlanılmaktadır [3, 4, 5, 6].

Benzer şekilde zaman gecikmesi sinyal iletimi, haberleşme,
hesaplama, ölçüm veya analiz gibi sebeplerden ötürü ortaya
çıkıp, performans ve kararlılığa etkiyebilmektedir. Üstelik za-
man gecikmesi doğrusal sistemlerde kapalı döngü karakteristik
denkleminde sonsuz sayıda kutup oluşmasına sebep olduğu için
kontrolcü tasarımını zorlaştırabilmektedir. Bunun için kontolcü
tasarımını sistemde zaman gecikmesi yokmuş gibi yapabilmeye
olanak sağlayan Smith kestirim tabanlı yaklaşımlar bu tür sis-
temler için sıklıkla tercih edilmektedir [7, 8, 9].

Literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak bu bildiride
sürtünme ve zaman gecikmesi ayrı problemler olarak değerlen-
dirilmek yerine beraber incelenmiştir. Bölüm 2’de kapalı döngü
sistemde kullanılan gözlemci, hız ve pozisyon kontrolcüleri ile
referans filtresinin analizi yapılmıştır. Önerilen sistemin pozis-
yon takibi için performansı geliştirdiği Bölüm 3’de yapılan ben-
zetim çalışmaları sonucunda gözlemlenmiştir.

2. Adaptif Sürtünme Gözlemcisi ve Smith
Kestirimi Tabanlı Kontrolcülerin Tasarımı

Bu çalışmada Şekil 1’deki gibi, hem hız hem de pozisyon dön-
güleri için Smith kestirim tabanlı kontrolcüler tasarlanarak hi-
yerarşik bir kontrol yapısı oluşturulması ve bu yapıya adaptif
Coulomb gözlemcisi eklenerek sürtünme kuvvetinden kaynaklı
doğrusal olmayan unsurların giderilmesi amaçlanmaktadır. Ta-
sarımda Smith kestiriminin kullanılması zaman gecikmeli sis-
tem için farklı niteliklere sahip kontrolcüler tasarlayabilmeyi
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca zaman gecikmesi düşünülmeden ta-
sarlanmış gözlemci için hız kestirimi yapılarak zaman gecik-
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Şekil 1: Kapalı döngü hiyerarşik pozisyon kontrolünün genel görünümü

meli durumda da çalışabilmesi sağlanmıştır. Son olarak refe-
rans filtresi kullanılarak sistem tepkisindeki geçiş yumuşatılmış
ve sürekli durumdaki (steady state) performans arttırılmıştır.

2.1. Adaptif Sürtünme Gözlemcisinin Tasarımı

2.1.1. Zaman Gecikmesini İhmal Eden Gözlemci Tasarımı

Coulomb terimi birçok sürtünme modelinde yer alan ve özel-
likle sürekli durumda en baskın olan terimdir. Bu varsayım-
dan yola çıkarak sürtünmenin ihmal edilmediği zaman gecik-
mesi olmayan bir ortamda genel olarak mekanik sistemin hare-
ket denklemleri aşağıdaki gibi yazabilir;

ẋ = v, (1)

Mv̇ = −F (v, ac) + F̂ (v, âc) + u. (2)

Bu denklemlerde, M toplam kütleyi, F (v, ac) = Macsgn(v)

sistemde var olan gerçek Coulomb sürtünmesini, F̂ (v, âc) =

Mâcsgn(v) tahmin edilen sürtünme kuvvetini, u kontrol girdi-
sini, x ve v ise pozisyon ve hız vektörlerini göstermektedir.

Gözlemcinin kestirim yaparken kullanabileceği uygun ve
türevlenebilir bir g(v) : R 7→ R fonksiyonu olması durumunda
gözlemciye ait durum denklemleri şekilde yazılabilir,

ż = g′(v)
u

M
, (3)

âc = z − g(v). (4)

Denklemlerde yer alan z, gözlemcide tanımlı iç durumu, âc ise,
kestirilen Coulomb katsayısını ifade etmektedir. Gözlemci per-
formansını inceleyebilmek için kestirim hatası e = ac − âc
olarak tanımlandığında hata dinamikleri aşağıdaki gibi olur.

ė = − ˙̂ac

= −ż − g′(v)v̇

= −g
′(v)u

M
+
g′(v)[F̂ (v, âc)− F (v, ac) + u]

M

= −g
′(v)

M
[F (v, ac)− F̂ (v, âc)]

= −g′(v)sgn(v)e. (5)

Denklem (5)’de yer alan sgn(v) hız vektörünün işaret fonk-
siyonu olup, kararlı hata dinamiği için g′(v)sgn(v) ≥ 0 şartı

sağlanmalıdır. Eğer g′(v) koordinat ekseninin 1. ve 3. bölgele-
rinde tanımlı olacak şekilde seçilirse bu koşul sağlanmış olur
[10]. Bu duruma uygun olarak çok farklı şekillerde g(v) fonk-
siyonu seçilebilir. Özel olarak g(v) = k|v|µ fonksiyonu seçil-
mesi halinde, literatürde oldukça bilinen Friedland-Park Göz-
lemcisi elde edilmiş olur [11]. Fonksiyonda yer alan k, göz-
lemci kazancı ve µ tasarım parametresi için, Friedlan-Park Göz-
lemcisine ait hata dinamikleri aşağıda gibi olur.

ė = −kµ |v|µ−1 e, (6)

Birinci derece homojen diferansiyel denklem olan (6)’da,
k > 0 ve µ > 0 olarak seçilmesi durumunda |v| 6= 0 için ha-
tanın üstel olarak 0’a gittiği görülebilir. Benzer çıkarımı (5)’de
verilen genel dinamikler için uyarının sürdürülebilirliği teori-
sinden (persistency of exicatation theorem[12]) yararlanarak
yapabiliriz.

Teorem 1 (5) ile verilen hata dinamiğini ele alalim. G(t) =

g′ (v(t)) sgn (v(t)) için aşağıda verilen denklemi sağlayan
α > 0 ve T > 0 olduğunu varsayalım.∫ t+T

t

G(s) ds ≥ α, ∀t ≥ 0 (7)

Denklem (7)’deki G(t) fonksiyonu, t −→ ∞ iken (5)’deki ha-
tanın üstel düşüş ile e(t) −→ 0 olmasını sağlar.

İspat 1 Denklem (5)’in çözümü aşağıdaki gibi yazılabilir.

e(t) = e−
∫ t
0 G(s) dse(0). (8)

Bu ifadede
∫ t
0
G(s) ds terimi gözlemcinin kutbu olarak düşü-

nülebilir. Benzer bir yaklaşımı Friedland-Park Gözlemcisi için
[13] tarafından da kullanılmıştır. Üstel fonksiyon her zaman po-
zitif olduğu için aşağıdaki gibi denklemi tekrar yazabiliriz.

|e(t)| = e−
∫ t
0 G(s) ds |e(0)| . (9)

Böylece, n ∈ Z+ ve 0 < τ < T olmak üzere t = nT + τ için,
G(s) ≥ 0 ifadesinden yararlanılarak (10) yazılabilir.,∫ t

0

G(s) ds =

∫ nT

0

G(s) ds+

∫ nT+τ

nT

G(s) ds ≥ nα. (10)
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Elde edilen (10), (9) içinde yazıldığı zaman aşağıdaki ifade elde
edilir.

|e(t)| ≤ e−nα |e(0)| . (11)

Sonuç olarak t −→ ∞ iken, n −→ ∞ olacağı için üstel bir
düşüş ile |e(t)| −→ 0 sağlanmış olur. Hatta, n = (t−τ)

T
ve

τ < T , olduğu için en son olarak aşağıdaki ifade elde edilebilir.

|e(t)| ≤ eαe−
αt
T |e(0)| . (12)

2.1.2. Zaman Gecikmesi İçeren Gözlemci Tasarımı

Sistemdeki hız ölçümlerinin gecikmeli olarak toplanacağı düşü-
nüldüğünde, (3) ve (4) ile tanımlanan gözlemcinin doğru olarak
çalışabilmesi için Td kadar gecikme ile gelen ölçümler üzerin-
den ileriye dönük bir hız kestrimi yapılması gerekir. Herhangi
bir hız tahmini yapmadan, gecikmeli hız ölçümleri kullanıldığı
durumda zaman gecikmesinin özellikle dinamik modeller için
istenilen performansı veremediği gözlemlenmiştir. Sistemin t

anındaki hızı v(t), ölçülen hıza ise vo(t) dersek, ikisi arasındaki
ilişki Şekil 1’de de görülebileceği üzere aşağıdaki gibi yazılabi-
lir,

vo(t) = v(t− Td) (13)

Denklemde yer alan t değişkeni yerine t + Td yazılırsa, sür-
tünmenin doğru şekilde kestirilebilmesi için vo(t + Td) anına
ihtiyaç olduğu görülebilir. Böylece ölçümlerden Td zaman son-
rası için tahmin edilen v̂(t) aşağıdaki gibi yazılabilir.

v̂(t) = vo(t+ Td) = v(t) (14)

Herhangibir y(t + Td) fonskiyonunu bulabilmek için türe-
vin aşağıdaki tanımı kullanabilir:

ẏ(t) = lim
Td→0

y(t+ Td)− y(t)
Td

. (15)

Buradan hareketle Euler yaklaşımı ile v̂(t) aşağıdaki gibi nu-
merik olarak hesaplanabilir.

v̂(t) = vo(t+ Td)

≈ vo(t) + Tdv̇o(t) (16)

Bu yöntemin dışında literatürde diferansiyel denklem-
leri çözmek için ortanokta, Runge-Kutta gibi değişik nume-
rik yöntemler bulunmaktadır. Örneğin, Runge Kutta meto-
dunun özel bir hali olan Heun Metodu 2. dereceden kes-
tirim düzeltici(predictor-corrector) bir algoritmadır [14]. Bu
yöntemde Euler yaklaşımı kullanılarak yapılan ilk kestirim,
vio(tTd) üzerinden düzeltme yapılarak bulunan son kestirim için
aşağıdaki denklemler kullanılmaktadır.

vio(t+ Td) = vo(t) + Tdv̇o(t) (17)

vo(t+ Td) = vo(t) +
Td
2

(
v̇o(t) + v̇io(t+ Td)

)
. (18)

Yapılan analizler sonucu zaman gecikmesinin sistemin za-
man sabitine oranla çok büyük olmadığı durumlarda daha kolay
bir yöntem olan Euler yaklaşımının yeterli performansı sağlaya-
bildiği görülmüştür. Böylece hız kestirimi göz önüne alınarak
zaman gecikmeli sistem için (5) tekrardan yazılabilir.

ė = − ˙̂ac

= −ż − g′(v̂) ˙̂v (19)

Bu aşamada hız tahmininin, hız kestirim hatası ev = v(t) −
v̂(t) ile beraber yapıldığı düşünülebilir. Benzer bir varsayım
hız ölçümünün direkt olarak yapılamadığı fakat pozisyon ve-
risinden kestiriminin yapıldığı bir çalışmada da yapılmıştır
[15].Böylece,

ė = g′(v̂)

[
F̂ (v̂, âc)− F (v, ac)

M

]
− g′(v̂)ėv (20)

= g′(v̂))[âcsng(v̂)− acsgn(v)]− g′(v̂)ėv
= g′(v̂))[âcsng(v − ev)− acsgn(v)]− g′(v̂)ėv (21)

yazılabilir. Ayrıca, |v| > ev eşitsizliğinin sağlanması halinde
sgn(v) = sng(v − ev) olacağı için (22) elde edilecektir.
g′(v̂)ėv terimi zamana bağlı değişen bir kuvvet terimi gibi dü-
şünüldüğünde (20)’in, (5)’e çok benzediği görülebilir.

ė = −g′(v̂)sgn(v)e− g′(v̂)ėv (22)

Zaman gecikmesiz durumda g′(v)sign(v) ≥ 0 olduğun-
dan, Teorem 1 koşulları yerine getirildiğinde, kontrolcü siste-
min kararlılığını sağlamaktadır. Benzer şekilde, zaman gecik-
mesi nve hız kestirim hatası küçük olduğunda (22) uyarınca
kontrolcünün kararlılığı sağlaması beklenmektedir.

2.2. Hız Döngüsü için Smith Kestirimi Tabanlı Kontrolcü
Tasarımı

Hız döngüsü için [16]’de anlatılan kontrol parametrizasyonu
yöntemi ile istenilen performans kriterlerine bağlı olarak farklı
kontrolcüler tasarlamak mümkündür [17]. Hız ve kuvvet ara-
sında Newton kanunlarından kaynaklanan bir türev ilişkisi
bulunmaktadır. Bu yüzden farklı transfer fonksiyonları için
[18]’de anlatılan metodu genişletmek mümkün olmak ile bera-
ber, Td zaman gecikmesine sahip sistemin genel transfer fonk-
siyonu basitçe aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

P (s) =
1

Ms
e−Tds. (23)

Şekil 1’de görüldüğü gibi hız kontrolcüsünden sonraM ka-
zanç bloğu konularak, P0 = 1

s
e−Tds formundaki sistem için

sadece iç kontrolcü C0v tasarlanarak hız döngüsü kapatılabilir.
Kontrolcü parametrizasyonu metodu kapalı döngüde sis-

temi kararlı yapabilecek tüm kontrolcüleri bulmak için kulla-
nılabilecek bir yöntemdir. Bu şekilde elde edilen kontrolcü için
tasarım aşamaları aşağıda özetlenemiştir [16].

• Sistemin transfer fonksiyonu asal(coprime) rasyonel ve
kararlı Np(s) ve Dp(s) fonsiyonları cinsinden yazılır.

P0(s) =
Np(s)

Dp(s)
. (24)

• Seçilen Dp(s) ve Np(s) fonksiyolarından gene kararlı
X(s) fonksiyonu türetilebilir.Dp(s) fonksiyonunun s =
z1, z2, ..., zn noktarlarında sıfırları var ise X(z1) =
1/Np(z1), X(z2) = 1/Np(z2), ..., X(zn) = 1/Np(zn) ola-
cak şekilde fonksiyon seçilmelidir.

• Son olarak kararlı başka bir fonsiyon olan Y (s) aşağı-
daki Bezout denkleminden çekilmelir.

X(s)Np(s) + Y (s)Dp(s) = 1, (25)
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• Bu fonksiyonları kullarak, tüm kontrolcülerin seti aşağı-
daki gibi tanımlanabilir.

C(s) =
X(s) +Dp(s)Q(s)

Y (s)−Np(s)Q(s)
. (26)

Denklemde yer alan Q(s) uygun (proper) ve kararlı transfer
fonsiyonu olup Q(s) 6= Y (s)Np(s)

−1 eşitsizliğini sağlaması
gerekmektedir. Sistemdeki performans ve gürbüzlük isterlerine
göre oluşan interpolasyonlarının sayısının bir eksiğiQ(s) fonk-
siyonunun minimum derecesini vermektedir.

P0 sisteminin basamak girdisini takip edebilmesini ve ka-
rarlı olmasını sağlayan en düşük dereceli kontrolcünün tasarla-
bilmesi için Q(s) = 0 olarak seçilebilir. Bu durumda

C0v(s) = Kv (27)

denklemi elde edilir. Kv değeri serbest tasarım parametresi
olup, kutup yerlestirme metodu (pole placement method) kul-
lanarak belirlenebilmektedir. (27)’de verilen iç kontrolcü için
Smith kestirimi tabanlı hız kontrolcüsünün bütün hali, Cv ve
hız kapalı döngüsünün transfer fonksiyonu, Tv aşağıdaki gibi
olmaktadır [10].

Cv(s) =
Kv

1 +Kv

(
1−e−Tds

s

) , (28)

Tv(s) =
Kv

s+Kv
e−Tds. (29)

Fakat, sistemin eğri(ramp) girdi isteğini takip etmesi iste-
nirse, Q(0) = Y (0)/N(0) şartının sağlanması gerekir. Bu du-
rumda, Kv serbest parametresi için Q(s) = Kv seçilebileceği
için hız dongüsü için tasarlanacak kontrolcünün ve kapalı döngü
sistemin transfer fonskiyonları aşağıdaki gibi elde edilir.

C0v(s) =
2sKv +K2

v

s
, (30)

Tv(s) =
2Kvs+K2

v

s+K2
v

e−Tds. (31)

Sonuç olarak bu yöntem ile performans ve gürbüzlük ister-
lerine bağlı olarak farklı Q(s) fonksiyonları için farklı kontrol-
cüleri kolayca tasarlamak mümkündür.

2.3. Pozisyon Döngüsü için Smith Kestirimi Tabanlı Kont-
rolcü Tasarımı

Pozisyon döngüsü için tasarlanacak Smith tabanlı kontrolcünün
yapısı da hız döngüsü için tasarlanan yapıya benzer olmakta-
dır. Farklı olarak Cp pozisyon kontrolcüsü zaman gecikmesinin
dahil edilmediği kapalı döngü hız transfer fonskyionu olan T0v

bloğunu Şekil 1’deki gibi içermektedir. Hız döngüsü kontrol-
cüsünün tasarımı için uygulanan benzer adımlar uygulanarak
basamak pozisyon isteğini takip eden Kp iç kontrolcüsü için
aşağıdaki denklemler yazılabilir.

C0p(s) = Kp. (32)

Cp(s) =
Kp

1 +Kp

(
1−T0v(s)e

−Tds

s

) . (33)

Böylece sistemin genel kapalı döngü transfer fonksiyonu aşağı-
daki gibi elede edilebilir.

Tp(s) =
Kp

s+Kp
Tv(s)

=
Kp

(s+Kp)

Kv

(s+Kv)
e−Tds. (34)

Denklem (30) ile ifade edilen eğri takip edebilen hız kont-
rolcüsü ile aynı formda pozisyon kontrolcüsü tasarlanmak iste-
nirse (35) ve (32) ile ifade edilen transfer fonksiyonları aşağı-
daki gibi olacaktır [10].

Tp(s) =

(
2Kps+K2

p

s2 + 2Kps+K2
p

)
Tv(s). (35)

Matematiksel olarak Kp ve Kv değerlerinin hangisinin
daha büyük olacağı önemli olmayıp, (35)’de yer alan kapalı
döngü sistemin transfer fonksiyonunun kutupları açısından fark
yaratmamaktadır. Ancak, zorunlu olmamakla beraber genellikle
hiyerarşik yapılarda hız kontrolcüsünün pozisyon kontrolcüsün-
den daha hızlı olması beklenmektedir.

2.4. Referans Filtresi Tasarımı

Şekil 1’de yer alan referans filtresi H(s) yüksek derece dina-
mikleri bastırarak sistemin takip performansını arttırmak için
kullanılmaktadır. Basitçe H(0) = 1 olacak şekilde birinci de-
receden kararlı bir filtre şu şekilde seçilebilir,

Hp(s) =
1

1 + s/wp
. (36)

Denklemdeki wp filtrenin kesim frekansı olup küçüldükçe çı-
kıştaki genlik aşımını(overshoot) azaltırken yükseliş zama-
nını(rise time) arttırır. Bu sebeple wp seçilirken sistemin per-
formans gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tipik olarak
wp değeri kapalı döngü transfer fonksiyonunda yer alan en hızlı
negatif sıfırı(zero) iptal edecek şekilde seçilebilir.

Tablo 1: Benzetim için kullanılan parametre değerleri

Parametre Gösterim Değer Birim

Stribeck hızı vs 0.001 m/sn
Sertlik katsayısı σ0 105 N/m
Sönümlenme katsayısı σ1

√
105 Nsn/m

Coulomb Sürtünmesi Fc 4 N
Yapışkan Sürtünme Fs 4.7 N
Viskoz Sürtünme Fv 0.4 Nsn/m

Pozisyon iç konrolcüsü Kp

Üçgen dalga takibi 1 -
Kare dalga takibi 5 -

Hız iç konrolcüsü Kv -
Üçgen dalga takibi 5 -
Kare dalga takibi 30 -

Zaman gecikmesi Td 0.1 sn

Filtre kesme frekansı wp 2.5 rad/sn

Gözlemci fonksiyonu g(v̂) ln (cosh(v̂)) -
Gözlemci fonksiyonu türevi g′(v̂) tanh(v̂) -
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Şekil 2: Kare dalga referans isteği için pozisyon takibi

3. Benzetim Sonuçları
Benzetim çalışmaları için literatürde oldukça sık kullanılan di-
namik bir model olan LuGre sürtünme modeli kullanılmıştır
[19]. Bu modelde, zd(t) fonskiyonu olarak ifade edilen ve cis-
min yüzey kılcalarında oluşan bükülmeye bağlı olarak aşağı-
daki gibi dinamik bir sürtünme modeli elde edilmektedir.

dzd
dt

= v − σ0
|v|
h(v)

zd, (37)

F = σ0zd + σ1(v)
dzd
dt

+ Fvv. (38)

Stribeck etkisini, Coulomb ve yapışkan sürtünme terimlerini
içerecek şekilde h(v) fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

h(v) = Fc + (Fs − Fc)e−(v/vs)
2

. (39)

Kullanılan sürtünme kuvveti, kontrolcü ve gözlemci pa-
rametreleri Tablo 1’de verilmiştir. Hız kestirimi içinse Euler
yaklaşımı kullanılmıştır. Tasarlanan gözlemci yapısı temel ola-
rak Coulomb terimini gidermeye yönelik olmasına karşın, daha
kapsamlı olan LuGre sürtünme modeli ile yapılan benzetim ça-
lımalarında da sistemin pozisyon takibi Şekil 2’de görüldüğü
üzere sürtünmenin olmadığı ideal duruma oldukça yakındır. Ha-
reket yönü değiştiği zaman pozisyon hatası oluşmakta ve bu
hata kontrolcüler tarafından sürekli durumda giderilmektedir.
Fakat sürtünmenin giderilmediği durumda Şekil 3’de görüldüğü
gibi sürekli pozisyon hatası oluşmaktadır.
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Şekil 4: Üçgen dalga referans isteği için pozisyon takibi
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Şekil 3: Kare dalga referans isteği için pozisyon hatası

Şekil 4’de ise üçgen dalga takip isteği karşısında sistemin
tepkisi yer almaktadır. Şekil 2’den farklı olarak referansın üç-
gen dalga olması durumunda, pozisyon isteği sabit bir noktaya
ulaşamadığı için referans sinyali ile sistem çıktısı arasında za-
man gecikmesinden kaynaklı bir kayma olduğu görülmektedir.
Ayrıca, Şekil 5’te özellikle hareket yönününün değiştiği tepe ve
çukur noktalarında sürtünme için herhangi bir önlem alınma-
dığı durumda performans kötüleşmektedir. Önerilen gözlemci
yapısı hem kare dalga hem de üçgen dalga referans takibi du-
rumunda görüldüğü gibi farklı kontrolcü tasarımları ile uyumlu
olarak çalışıp sistem performansını arttırmaktadır.

Gözlemcinin güncelleme yaparken kullandığı g′(v̂) =

tanh(v̂) fonksiyonunu bir k kazancı ile çarparak bu işlemi hız-
landırmak 2.1.1’de anlatıldığı gibi mümkündür. Fakat, kazanç
değeri arttıkça sistem hızdaki değişimlere giderek daha hassas
olmaya başlamaktadır. Zaman gecikmesinin olmadığı durumda
bile çok yüksek kazançlarda sistemin performansı gerileyebil-
mektedir. Zaman gecikmeli sistemlerde performansın daha iyi
olduğu kazanç aralığı Tablo 2’de görüldüğü üzere daha dardır
ve daha düşük kazanç değerlerinde bozulmalar başlamaktadır.
Optimum kazanç aralığı, kullanılan güncelleme fonksiyonuna
göre değişken olabilmekle beraber her seçilen fonkisyon için
böyle bir aralık bulunabilir. Hız kestirimi ne kadar iyi yapılırsa,
optimum kazanç aralığı zaman gecikmesi olmayan sistemlerde
olduğu gibi genişlemektedir. Örneğin bu aralığın hız kestirimi
için Euler yerine Heun algoritması kullanıldığı zaman genişle-
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Tablo 2: Basamak referans sinyali için farklı kazanç değerle-
rinde g′(v̂) = ktanh(v̂) fonksiyonunun performansı

Kazanç Yükseliş Oturma Sürekli durum
değeri süresi(sn) süresi(sn) değeri

0.300 1.206 - 0.972
0.700 1.208 12.705 0.995
0.900 1.202 3.183 1.000
1.000 1.203 2.966 1.000
2.000 1.213 3.584 1.000
4.000 1.208 2.828 1.000
9.000 1.197 2.340 1.005
10.500 1.178 2.344 1.010
11.000 1.069 49.979 1.020
12.000 1.058 49.987 1.023

diği görülmüştür. Euler yakınsaması için performansın daha iyi
olduğu aralığı Tablo 2’de görüleceği üzere k = 1 değerinden
itibaren başlatabiliriz. Bu değerden performans düşününün baş-
ladığı k = 11 değerine kadar sistemin yükseliş, oturma süresi
ve sürekli durum değeri gibi performans kriterleri arasında çok
ciddi oynamaların olmadığı görülebilir. Bu aralık içerisinden se-
çilecek herhangi bir kazanç değeri sistemin iyi bir performans
üretmesini sağlamaktadır.

4. Sonuç
Önerilen yapı ile Smith Tabanlı gözlemci tasarımı ile değişik
gürbüzlük ve performans isterleri için hem hız hem de pozis-
yon döngüleri ayrı ayrı kontrol edilebilmektedir. Ayrıca uygun
güncelleme fonksiyonu kullanan genelleştirilmiş gözlemci ya-
pısının farklı kontrolcülerle beraber uyum içinde çalışabildiği
ve performansı iyileştirdiği görülmüştür. Fakat özellikle yüksek
kazanç değerleri için gözlemcinin hıza olan hassasiyeti sebe-
biyle hız kestiriminin sağlıklı yapılabilmesi için uygulama sı-
rasında hız ölçümünün FIR veya düşük geçirgen filtre ile sü-
zülmesi gerekebilir. Bu durum ve hız ölçümün mümkün ol-
madığı durumlarda gözlemci için hız kestiriminin pozisyon öl-
çümü üzerinden yapılması ileriki çalışmalarda ele alınabilecek
konulardır. Gene de hız kestiriminin yeterince iyi yapıldığı du-
rumda adaptif gözlemcinin sadece Colomb sürtünmesini değil
dinamik modelde yer alan daha farklı etkileri de kompanse ede-
bildiği gözlenmiştir.
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Özetçe

Bu çalışmada, yükseliş (pitch) ve yuvarlanma (roll) eksen-
lerinde hareket edebilen, gimbal sisteminin doğrusal olmayan
çapraz bağlaşım etkileri altında denetimi hedeflenmiştir. Siste-
min dinamik modeli elde edilmiş ve geri besleme ile doğrusal-
laştırma metodu uygulanarak sistem üzerindeki çapraz bağla-
şım etkileri azaltılmıştır. Bu etkilerin oluşturulması için 6 ser-
bestlik dereceli Stewart platformu tasarlanmış ve gimbal sistemi
bu platform üzerinde test edilmiştir. Önerilen denetleyici yapı-
sının uygulanabilirliği deneysel çalışmalar ile desteklenmiş ve
performansı geleneksel PD denetleyiciden elde edilen sonuç-
larla karşılaştırılmıştır. Buna göre, çapraz bağlaşım etkisi al-
tında sistemin referans yörüngeyi takip etmesine yönelik per-
formansı test edilmiş ve tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir.

Abstract

The aim of this paper is to apply state feedback linearization
and pole placement methods effectively to control the two-axis
gimbal system having roll and pitch motion under nonlinear
cross-coupling effects. To that end, dynamical model of the sys-
tem has been obtained and to introduce the cross-coupling ef-
fects a 6-DOF Stewart platform has been designed. The tracking
performance of the gimbal control system is tested on this plat-
form. The applicability of the proposed control structure is de-
monstrated by experimental studies and its performance is com-
pared with the results obtained from a conventional PD control
mechanism. Accordingly, the tracking performance of the sys-
tem under cross-coupling effects has been tested and satisfac-
tory results are obtained.

1. Giriş
Gimbal, hareketli veya sabit platform üzerinde yörünge ve he-
def takibi istenen faydalı yüklerin kontrol edilmesi için kulla-
nılan bir sistemdir. Genel olarak; kamera,lazer,radar,silah sis-
temi gibi faydalı yüklerin, alan genişletme, görüntü dengeleme,

hedef odaklama ve nesne takip süreçleri için kullanılmaktadır.
Bu süreçlerde, kullanılan faydalı yükün özelliklerinin yanında,
kullanılacak gimbal performansı da, istenen faydanın sağlanma-
sında açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla, farklı kamera
yatağı tasarımları ve denetleyici uygulamaları geliştirilmiştir.
Günümüzde, serbestlik derecesine göre iki ve üç eksen gimbal
sistemleri; savunma sanayi ve son kullanıcılar tarafından yaygın
kullanılmaktadır. Özellikle savunma alanında, insanlı/insansız
hava platformlarının görüntüleme amacıyla kullanımı, gimbal
sistemlerinin performansının artırılması için yapılan çalışmala-
rın önemini de artırmıştır.

Bir gimbal sistemi genel olarak; eksenel hareket edebilen
mekanik iskelet, sensörler ve motorlardan oluşmaktadır. DC,
fırçasız, adım ve piezo motorlar kullanılarak tasarlanmış gim-
bal sistemleri mevcuttur. Sistemde, farklı tipte sensörler geri
besleme için kullanılabilmektedir. Genellikle, motor pozisyonu
için kodlayıcılar ve platform hareketinin ölçülmesi için atalet
ölçüm birim(Inertial Measurement Unit) yaygın kullanılan gim-
bal sensörleridir. Sistemin çalışma prensibi, faydalı yükün görüş
hattının(line of sight) platformdan kaynaklı harekelerden koru-
yarak dengede ve hedefte kalmasını sağlamaktır[1, 2].

Sistemin kontrolünü etkileyen pek çok bozucu etken bulun-
maktadır. Başlıca bozucu kaynaklar; çapraz bağlaşım etkileri,
dinamik ve statik dengesizlikler, motor yatak sürtünmesi, jiros-
kopik tork ve sensör gürültülerdir. Tasarım aşamasında, dinamik
ve statik dengesizliklerin mininize edilmesi için dönel eksenle-
rin ve ağırlık merkezinin çakıştırılması gerekmektedir[3].

İki eksen gimbalin mekanizması, dış ve iç gimbalden oluş-
maktadır; iç gimbal faydalı yükün, dış gimbal faydalı yükle
beraber iç gimbalin rotasyon hareketini sağlamaktadır. Bu ne-
denle, sistem birbirine bağlı doğrusal olmayan dinamikler içer-
mektedir.

Genel olarak söz konusu sistemlerin denetimi PID kullanı-
larak yapılabilmektedir. Ancak dinamik yapısının doğrusal ol-
mayan dinamikler ve belirsiz parametreler içermesi,sistem per-
formansının artırılması için farklı denetleyici yapılarının gelişti-
rilmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda çapraz bağlaşım kay-
naklı bozucuların giderilmesi için, doğrusal parametre değişim
metodu ile modelleme ve denetleyici geliştirilmiş, bozucu et-
kilere karşı dayanıklılık sağlanmıştır[4]. Sistemdeki bozucu et-
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kiler geçici ve kalıcı hal hatalarını artırtmaktır. Bu durum için
bulanık PID denetleyici geliştirilmiştir[5]. Kayan kipli ve da-
yanıklı denetleyiciler geliştirerek sistemin çevresel bozuculara
karşı dayanımını artması için çalışmalar yapılmıştır[6, 7]. Ay-
rıca sistem içerisindeki belirsiz parametrelerin etkilerini azalt-
mak amacıyla uyarlamalı denetleyici çalışmaları da literatürde
mevcuttur[8, 9].

Bu çalışmada, gimbal denetimi için, çapraz bağlaşımdan
en az şekilde etkilenmesi için geri besleme ile doğrusallaş-
tırma(GBD) metodu önerilmiştir. GBD genel olarak sistem mo-
delinin doğrusal olmayan dinamiklerinin, kontrol girişi üze-
rinden elimine edilmesini amaçlar. Bu şekilde, kısmen yada
tamamen doğrusal yeni bir modele dönüşümü sağlar. GBD
pek çok sistemde başarılı bir şekilde kullanılabilmesine kar-
şın, bazı sınırlama ve dezavantajlara sahiptir. Bu sebeple tüm
doğrusal olmayan problemlere uygulanamaz. Sistemin tüm du-
rumları ölçülebilir olmalıdır. Ayrıca, belirsiz parametreler ve
modellenmeyen dinamikler olması halinde dayanıklılık garanti
edilemez[10].

Bu çalışmada sistem bozucu etkilerinden sürtünme, statik
ve dinamik dengesizliklerin olmadığı kabulü yapılarak, sadece
çapraz bağlı etkilerden kaynaklanan hataların giderilmesi he-
deflenmiştir. Bu amaçla, düşük maliyetli iki eksen gimbal sis-
teminin elektro mekanik yapısı kullanılmıştır. Gimbal fırçasız
DC motorların sürülmesi için gerekli evirici ve devreler ayrıca
tasarlanmıştır. Sistemde, gimbal rotasyonun ölçülmesi için dü-
şük maliyetli dokuz serbestlik derecesinde atalet ölçüm sensör
grubu kullanılmıştır. Sensör kalibrasyon ve birleştirme yazılım-
ları ayrıca geliştirilmiştir. Çapraz bağlaşım etkilerin oluşturul-
ması için servo tabanlı Stewart platformu tasarlanmıştır. Deney-
sel çalışmada Stewart platformun yükseliş ve yuvarlanma ek-
senlerinde periyodik rotasyonel hareketler yapması sağlanmış-
tır. Bu sekilde, ilgili eksenlerde atalet oluşturularak, sistemde
dinamik bozucu etkiler oluşturulmuştur. Gimbal sisteminin testi
için periyodik bir yörünge belirlenmiştir. Bu yörüngede denet-
leyicinin bozucu etki altındaki performanssı incelenmiştir. Re-
ferans yörüngeye göre takip probleminde elde edilen sonuçlar
geleneksel PD denetleyici ile karşılaştırılmıştır.

Bu çalışmanın 2. bölümünde sistem dinamikleri modeline
ve denetleyici tasarımına yer verilmiştir. 3. bölümde deneysel
çalışma ve sonuçları sunulmuştur. 4. bölümde sonuçlara ve öne-
rilere yer verilmiştir.

2. Sistem Modeli
Bu çalışmada kullanılacak iki eksen gimbal konfigürasyonu Şe-
kil 1’de görülmektedir. Sistemin rotasyonu üç koordinat çerçe-
vesi kullanılarak gösterilmiş; sabit gövde OB , dış gimbal hare-
keti OR ve iç gimbal OP çerçevesi ile tanımlanmıştır. OR =

{xr, yr, zr} ve OP = {xp, yp, zp} sistemin yuvarlanma(roll)
ve yükseliş(elevation/pitch) hareketine karşılık gelen koordinat
çerçevesidir. Platform Euler açıları η = {φ, θ, ψ} ile gösteril-
mektedir. Sistemde transformasyon matrisleri Denklem (1)’de
tanımlanmıştır.

Rx,φ =

1 0 0

0 cφ sφ
0 −sφ cφ

 , Ry,θ =
cθ 0 −sθ
0 1 0

sθ 0 cθ

 (1)

Şekil 1: İki Eksen Gimbal

Denklem (1)’deki c : cos ve s : sin fonksiyonlarını tem-
sil etmektedir. Sisteme ait üç açısal hız vektörü bulunmaktadır.
Bunlar; yükseliş için wP = [wpx, wpy, wpz]

T ,yuvarlanma için
wR = [wrx, wry, wrz]

T ve gövde için wB = [p, q, r]T ile gös-
terilmektedir. Tanımlanan eksenlerde, iç ve dış gimbal için euler
açısal hız denklemleri;

wR = Rx,φwB + [φ̇, 0, 0]T

wP = Ry,θwR + [0, θ̇, 0]T
(2)

biçiminde yazılabilir. İç ve diş gimbal için, Denklem (2) açık
şekilde yazılması durumunda açısal hız vektörleri;

wR =

wrxwry
wrz

 =

 φ̇+ p

qcφ + rsφ
rcφ − qsφ

 , (3)

wP =

wpxwpy
wpz

 =

cθ(φ̇+ p)− sθ(rcφ − qsφ)
θ̇ + qcφ + rsφ

sθ(φ̇+ p) + cθ(rcφ − qsφ)

 , (4)

şeklini alacaktır. Bu noktada, sistem için açısal ivme vektörle-
rini tanımlamak için, Denklem (2)’dekiwP vewR’nin türevinin
alınması yeterli olacaktır. Bu durumda, iç ve dış gimbal için açı-
sal ivme denklemleri;

ẇR = Rx,φẇB + Ṙx,φwB + [φ̈, 0, 0]T (5)

ẇP = Ry,θẇR + Ṙy,θwR + [0, θ̈, 0]T (6)

biçimine gelmektedir. Denklem (5) ve (6) içindeki Ṙy,θ =

S(w)Ry,θ , Ṙx,φ = S(w)Rx,φ, S(w) çarpık simetrik matris
olmak üzere transformasyon matrislerini zamana bağlı türevini
temsil etmektedir. Sistem için ölçülebilir durum değişkenleri
wpx ve wpy ile tanımlıdır. Durum değişkenlerine bağlı dinamik
denklemlerin oluşturulması için wR vektörü ile ilişki kurulması
gerekmektedir. Bu amaçla, platform için sapma(yaw) açısal hı-
zının çok yavaş değiştiğini varsayarak wrz = (rcφ − qsφ) = 0

olduğu kabulü altında, Denklem (3) ve (4) kullanılarak aşağı-
daki ilişkilendirmeler yapılmıştır.

wpx ∼= cθwrx

wpy ∼= θ̇ + wry

wpz ∼= sθwrx

(7)

Sistem için Newton Euler yaklaşımında yararlanılarak sistemin
dinamik modeli Denklem (8)’deki gibi elde edilebilir.

JP ẇP + wP × JPwP = τP

JRẇR + wR × JRwR = τR −RTy,θτP
(8)
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Denklem (8)’de, τR,τP dış ve iç gimbal tork kuvvetini temsil
etmekte ve dış gimbale etkiyen toplam tork, ic gimbalde oluşan
tork kuvvetine bağlı olmaktadır. Ayrıca iç ve dış gimbal için ata-
let matrisleri JP ve JR gösterilmektedir. Dinamik modelde, diş
ve iç gimbal eksenlerinin çakışık ve ağırlık merkezinde olduğu
kabul edilerek, atalet matrisleri JP = diag{Jpx, Jpy, Jpz}
ve JR = diag{Jrx, Jry, Jrz} köşegen matrisler olarak kul-
lanılmıştır. Bu aşamada, dinamik eşitlikler Denklem (2),(5),(6)
kullanılarak ve Denklem (7)’ye göre düzenlendiğinde, hareket
denklemleri aşağıdaki biçimi almaktadır.

ẇpyJpy + w2
pxtanθ(Jpx − Jpz) = τP (9)

ẇpx(
1

cθ
(s2θJpz + c2θJpx + Jrx))+

wpx(
Jrxsθ
c2θ

+ sθJpz(tan
2
θ + 1))+

wpxwpy(sθ(Jpz − Jpx)) = τR

(10)

Sistem yükseliş denetimi y ekseninde oluşan tork
kuvvetine(τP ) bağlıdır. Dolaysıyla, Denklem (8)’in y bi-
leşeninden elde edilmiştir. Yükseliş torku; elektrik motor
kuvveti ve sürtünme kuvvetinden oluşmaktadır. Benzer şekilde,
yuvarlanma denetimi x ekseninde oluşan torka(τR) bağlı
ve Denklem (8)’in x bileşeninden elde edilmiştir. Ancak
bu çalışmada, sürtünme kaynaklı tork etkileri, kontrol girişi
içerisinde elimine edilecek ve sistem girişi olarak τP ve τR
kullanılacaktır.

2.1. Denetleyici Tasarımı

Bu çalışmada geri besleme ile doğrusallaştırma metodu öneril-
mektedir. GBD metodu doğrusal olmayan sistemlerin kontro-
lünde yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır, bu yaklaşım, de-
ğişken dönüşümü ve uygun denetleyici tasarımıyla doğrusal ol-
mayan sistemin eşdeğer doğrusal sisteme dönüştürülmesini he-
defler. Modelin yapısına göre giriş veya giriş-çıkış üzerinde tek
giriş-tek çıkışlı yada çok girişli-çok çıkışlı sistemlere uygula-
nabilmektedir. Ancak, GBD her sisteme uygulanabilir değildir.
Dolaysıyla, GBD’nin uygulanabilir olduğunu göstermek gerek-
mektedir. Sistem değişkenleri;

x = [x1, x2, x3, x4]
T = [θp, φp, wpx, wpy]

T

u = [u1, u2]
T

y = [y1, y2]
T = [θp, φp]

T

x durum, u giriş ve y çıkış değişkenlerini temsil etmek üzere
kullanılmıştır. Burada, θp, φp iç gimbalin yükseliş ve yuvar-
lanma açılarını ifade etmektedir. Sistem çok girişli-çok çıkışlı
yapıdadır. Dolaysıyla, sistemin zamanla değişmeyen doğrusal
olmayan modeli Denklem (11) ile ifade edilebilir.

ẋ = f(x) +

2∑
i=1

gi(x)ui

y = h(x)

(11)

Bu aşamada, −π/2 < θ < π/2 olmak üzere, gimbal sistemi
için Denklem (9) ve (10) düzenlenirse;

ẇpy = −w2
pxg11 + τP /Jpy

ẇpx = −wpxg22/g21 − wpxwpyg23/g21 + τR/g21
(12)

g11 = tanθ(Jpx − Jpz)/Jpy

g21 = (
1

cθ
(s2θJpz + c2θJpx + Jrx))

g22 = (
Jrxsθ
c2θ

+ sθJpz(tan
2
θ + 1))

g23 = (sθ(Jpz − Jpx))

(13)

biçimini alacaktır. Bu durumda doğrusal olmayan sistem mo-
deli;

f(x) =


x3
x4

−x24g11
−x4 g22g21

− x3x4 g23g21

 , g1 =


0

0
1
Jpy

0

 g2 =


0

0

0
1
g21

 ,

h(x) =

[
h1(x)

h2(x)

]
=

[
x1
x2

]
(14)

şeklinde yazılabilir.

2.1.1. Geri Besleme İle Doğrusallaştırma

Sisteme GBD uygulanması için x0 = [ 0 0 0 0 ]T komşulu-
ğunda bağıl derecesinin(relative order) sistem derecesine eşit
olması gerekmektedir. Bu amaçla, h’ın f vektör alanında Lie
türevi;

Lfh(x) =
∂h

∂xT
f(x) (15)

olarak tanımlanırsa ve sistem çıkışları giriş oluşana kadar türev-
lenirse,

y
(ri)
i = Lfrihi +

m∑
j=1

LgjLfri−1hiuj (16)

LgjLfri−1hi 6= 0 yapan en küçük ri sistemin bağıl derecesini
belirleyecektir[10]. Bu durumda gimbal sistemi için;

Lgh(x) = 0

LgLfh(x) =

[
1
Jpy

0

0 1
g21

]
6= 0

(17)

Sistemin her iki giriş için bağıl derecesi ri = 2 ve toplam de-
recesi 4’tür. Dolayasıya, sistem derecesi durum değişkenlerinin
boyutu içerisinde kalmakta ve GBD uygulanabilirdir. Bu aşa-
mada, sistem için kontrol kuralı;

u = a−1(v − b(x)) (18)

biçiminde tasarlanabilir. Bu noktada, u1,u2 girişleri Denklem
(19)’da verildiği gibi tasarlanırsa sistem doğrusal yapıya ulaşır.[

u1

u2

]
=

[
Jpy 0

0 g21

]
(v −

[
−(x24g11)

−(x4 g22g21
− x3x4 g23g21

)

]
) (19)

Denklem (19)’da, v yeni kontrol girişini temsil etmekte ve
v = −Kx, K ∈ R2×4 olarak tanımlıdır. Kontrol kuralı altında
referans yörünge sinyalinin izlenmesi performans kriteri olarak;
e(t) hata sinyali ve hata dinamiği için ė(t) sinyali aşağıdaki gibi
ifade edilirse

e = xd − x
ė = ẋd − ẋ

(20)
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ve sistem modeline uygulanırsa

ė =


0 0 1 0

0 0 0 1

−k1 −k2 −k3 −k4
−k5 −k6 −k7 −k8



e1
e2
e3
e4

 (21)

doğrusal sistem modeli elde edilmiş olur. Denklem (21)’de, sis-
tem matrisinin öz değerleri negatif olacak şekilde K paramet-
relerinin seçilmesi durumunda, sistem kararlı kılınacaktır.

3. Deney Düzeneği
Deneysel çalışma için iki eksen gimbal ve Stewart platformu
kullanılmıştır. Stewart platformu dijital servo motorlara bağlı
6 doğrusal çubuk tarafından yönlendirilen bir tabladan oluş-
maktadır. Dijital servolar mikro işlemci tarafından üretilen 6
PWM işaret ile 400Hz yineleme frekansında sürülmektedir.
Gimbal ve kontrol birimi tabla üzerine sabitlenmiştir. İç gimbal
üzerinde atalet sensör gurubu bulunmaktadır. Sensör gurubu 3
eksen jiroskop,ivme sensörü ve manyetometre sensörlerinden
oluşmaktadır. Sensör ölçümleri kontrol kart üzerindeki 32bit
ARM mimariye sahip işlemci içerisinde alçak geçiren ve
genişletilmiş kalman filtresinde geçirilerek, oryantasyon
açılarına ve açısal hız bilgisine dönüştürülmektedir. GBD ve
PD denetleyicileri bu işlemci üzerinde koşturulmaktadır. Şekil
3’te test düzeneği görülmektedir.

Şekil 2: Test Düzeneği

3.1. Deneysel Sonuçlar

Denetleyici performansının karşılaştırılması için sistemin sis-
tem cevabının elde edilmesi gerekmektedir. Bu koşullar altında
gimbal sisteminin belirli bir yörüngeyi takip etmesi sağlanarak,

hataların azaltılması amaçlanmaktadır. PD ve GBD denetleyici
performansı aynı yörünge ve bozcu etki altında ayrı ayrı test
edilmiştir. Stewart platformu 6 serbestlik derecesinde hareket
edebilmesine karşın, deneyde gimbal sistemin yükseliş ve yu-
varlanma eksenlerinde atalet oluşturması için iki eksende pe-
riyodik dönme yapacak sekilde kullanılmıştır. Stewart platfor-
mun yörüngesi, Denklem (22) ile tanımlanmıştır.

f(θsp,φsp) = θspsin(2πn/100) + φspsin(2πn/100) (22)

Deneyde θsp = 8◦, φsp = −8◦ olarak tanımlıdır. n mikro iş-
lemci tarafında kontrol edilen periyodik ayrık zaman işaretidir.
Değeri 10ms aralıkla artmaktadır. Platform yörünge periyodu
1sn ile tanımlıdır. Gimbal sistemi için eksene bağlı, atalet de-
ğerler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Gimbal Parametreleri

Parametre İç Gimbal Dış Gimbal
Jx 0,07 kgm2 0.1 kgm2

Jy 0,325 kgm2 0,2 kgm2

Jz 0,2 kgm2 0,6 kgm2

Sistem için motorların doğru yataklandığı ve eksenlerin ağırlık
merkezinde kesiştiği varsayılmıştır. Gimbal yükseliş ve yuvar-
lanma eksenleri için referans yörüngesi Denklem (23) verilmiş-
tir.

f(θg,φg) = θgsin(2πn/20000) + φgsin(2πn/20000) (23)

Deneyde θg = 20◦, φg = 20◦ olarak tanımlıdır. n mikro iş-
lemci tarafında kontrol edilen periyodik ayrık zaman işaretidir.
Değeri 10ms aralıkla artmaktadır. Gimbal sistemi yükseliş ve
yuvarlanama açılarında, periyodu 200sn olan sinüzoidal yörün-
geyi takip etmesi sağlanmıştır. GBD denetleyici içinde kullanı-
lan, K matrisi Denklem (24) ile tanımlanmıştır.

K =

[
20 0 4 0

0 8 0 4

]
(24)

PD parametreleri, yükseliş kontrolü için Kp = 0, 35 ve Kd =

0, 07, yuvarlanma kontrolü için Kp = 0, 14 ve Kd = 0, 07

olarak tanımlıdır. Kontrol yazılımında GBD denetleyeci radyan,
PD denetleyici derece üzerinden çalıştırılmaktadır. PD ve GBD
için kontrol parametre grupları aynıdır.

Yapılan deneysel çalışmada PD denetleyici kullanılması so-
nucu elde edilen sistem cevabı Şekil 3’te görülmektedir. Sis-
tem, referans yörüngeyi bozucu etki altında takip etmiştir. Yu-
varlanma ve yükseliş açısı için en büyük hatası değeri 3, 99◦ ve
2, 3◦ olarak ölçülmüştür. Sistemin referans yörüngeye göre iz-
leme hataları Şekil 4’te görülmektedir. PD denetleyici altında
yuvarlanma ve yükseliş için ortalama karesel hata 1, 359 ve
0, 717 olarak hesaplanmıştır. Aynı deney düzeneğinde GBD de-
netleyici yapısını kullanılması halinde sistem cevabı Şekil 5’te
verilmiştir. Yuvarlanma ve yükseliş açısı için en büyük hata de-
ğeri sırasıyla 3, 2◦ ve 2, 07◦ olarak ölçülmüştür. Yuvarlanma ve
yükseliş açısı için hata değerleri Şekil 6’da görülmektedir. Yu-
varlanma ve yükseliş için ortalama karesel hata 0, 921 ve 0, 662
olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 3: Sistem Cevabı

Şekil 4: İzleme Hataları

Sistem için karşılaştırmalı ortalama karesel hata değeri Tablo
2’de verilmiştir. GBD metodu uygulanmasının, izleme hatala-
rını azaltarak sistem cevabını iyileştirdiği görülmektedir. Özel-
likle, çapraz bağlaşım etkisinin en fazla olduğu yuvarlama ek-
seninde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır.

Tablo 2: Hata Karşılaştırma Tablosu

Çıktı PD GBD
Yükseliş Yörünge 0,717 0,662

Yuvarlanma Yörünge 1,359 0,921

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, yükseliş(pitch) ve Yuvarlanma(roll) eksenlerinde
hareket edebilen, gimbal sisteminin doğrusal olmayan çapraz
bağlı etkilerden kaynaklan etkilerin azaltılması için geri bes-
leme ile sistem doğrusallaştırma yöntemi uygulanmıştır. Bu
amaçla, Stewart platformu tasarlanmış, önerilen ve PD denetle-
yici deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Gimbal sistemin tanımlı
yörünge üzerindeki sürekli geçici tepkileri incelenmiş ve hata
analizi yapılmıştır. Önerilen denetleyici, bu sistemlerde sıklıkla
kullanılan geleneksel PD denetleyiciden daha iyi performans
sağlamıştır. Bu çalışmada, sadece indirgenmiş modelde tanımlı
çapraz bağlı etkiler göz önüne alınabilmiştir. Ancak modellen-
meyen dinamikler, sürtünme ve belirsiz parametrelerin etkileri
de sistem performansını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle,
gelecek çalışmalarda; sürtünme dahil edilerek modelinin geliş-
tirilmesi,belirsiz parametreleri de göz önüne alan denetleyici ta-
sarımı hedeflenmektedir.

Şekil 5: Sistem Cevabı

Şekil 6: İzleme Hataları
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2016.

[4] Y. Chena,H. Chua,T. Suna,L. Guoa,F. Zhang,“Two-Axis
Gimbal Platform Controller Design Infinite Time Applica-
tion Occasions:LMI Approach,” Elsevier Optic,vol 158,pp
831-841, 2018.

[5] F. Liu, H. Wang,“Fuzzy PID Tracking Controller For Two-
Axis Airborne Optoelectronic Stabilized Platform,” ICIC
International Journal of Innovative Computing, Informa-
tion and Control,vol. 13, no. 4, August 2017.

[6] S.B. Kim,S.H. Kim,Y.K. Kwak,“Robust Control for A
Two-Axis Gimbaled Sensor System with Multivariable
Feedback Systems,” IET Control Theory and Applicati-
ons,vol. 4, iss. 4, pp. 539-551, 2010.

[7] V. Sangveraphunsiri,K. Malithong,“Control of Inertial
Stabilization Systems Using Robust Inverse Dynamics
Control and Sliding Mode Control,” The 23rd Confe-
rence of The Mechanical Engineering Network of Tha-
iland,November, 2009.

[8] F. Dong, X. Lei,W. Chou, “A Dynamic Model and Control
Method for A Two-Axis Inertially Stabilized Platform,”

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

29



IEEE Transactions On Industrial Electronics,vol. 64, no.
1, January 2017.

[9] M. Khayatian, M.M. Arefi, “Adaptive Dynamic Surface
Control of A Two-Axis Gimbal System,” IEEE Transacti-
ons On Industrial Electronics vol. 10, iss. 6 , 2016 .

[10] J. Slotine, W. Li, Applied Nonlinear Control, Prentice
Hall, 1991.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

30



Elektromanyetik Askı Sistemi’nin Gerçek Zamanlı Runge-Kutta Model
Öngörülü Kontrolü

Real-Time Runge-Kutta Model Predictive Control of the Electro-Magnetic
Levitation System

Bedri Bahtiyar1, Batuhan Bilgi2, Ali Menemen2, Serdar İplikçi1
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Özetçe
Bu çalışmada, zaman sabiti oldukça yüksek doğrusal ol-

mayan bir sistem olan Elektromanyetik Askı Sistemi (Electro-
Magnetic Levitation System-EMLS), MatLab/Simulink orta-
mında uygulanan, yakın zamanda önerilen Runge-Kutta Mo-
del Öngörülü Kontrol (RKMPC) yöntemi ile kontrol edilmiş-
tir. Hilink kartı, bilgisayar ile EMLS arasında bir arayüz ola-
rak kullanılmıştır. Bu yöntemde gelecekteki tahminler ve MPC
algoritmasındaki türev hesaplamaları için sistemin RK modeli
kullanılmıştır. Sabit ve sinüs dalga referansı yörüngeleri için
deneyler yapılmış ve sonuçlar hem geçici-hal hem de sürekli-
hal periyotları için tasarlanan kontrol sisteminin etkinliğini ka-
nıtlamıştır. Sonuç olarak, MatLab/Simulink’te uygulanan tasar-
lanmış kontrol sistemi, lineer olmayan deneysel EMLS için ol-
dukça başarılı kontrol performansı sağlamıştır.

Abstract
In this study, the Electro-Magnetic Levitation System

(EMLS), which is highly nonlinear system having small time-
constant, is controlled by the recently proposed Runge-Kutta
Model Predictive Control (RKMPC) method that is implemen-
ted on the MatLab/Simulink platform. The Hilink card is emp-
loyed as an interface between the computer and EMLS. In the
method, RK model of the system has been utilized for the fu-
ture predictions and the derivative calculations in the MPC al-
gorithm. The experiments have been conducted for the constant
and sine wave reference trajectories and the results have proven
the efficiency of the designed control system for both transient-
state and steady-state periods. As a consequence, the designed
control system, which is implemented on MatLab/Simulink, has
provided very successive control performance for highly nonli-
near experimental EMLS.

1. Giriş

Model Öngörülü Kontrol (MPC) [6] doğrusal ve doğrusal ol-
mayan sistemleri kontol etmek için kullanılan gelişmiş kontrol
yöntemlerinden biridir. Giriş-çıkış kısıtlamalarını kullanma ye-
teneği, hızı, doğruluğu ve kararsız sistemlerin kontrolü vb. gibi
üstün özellikleri nedeniyle, birçok araştırma alanında MPC gi-
derek daha fazla tercih edilmektedir [7], [1], [2]. Her ne kadar
literatürde [9], [10], [11], birçok farklı MPC algoritması öne-
rilmiş olsa da, temel iş akışı aynıdır: sistemin modelini kulla-
narak, referans yörüngesinin gelecekteki değerleri ile tahmin
edilen çıkış değerleri arasındaki hatanın karelerinin toplamını
minimize etmeye çalışırlar. Bu nedenle, kontrol edilecek siste-
min modeli MPC algoritmasında en önemli role sahiptir. Her
ne kadar MPC başlangıçta doğrusal sistemleri kontrol etmek
için önerilmiş olsa da, bazı Doğrusal Olmayan Model Öngörülü
Kontrol (NMPC) yaklaşımları [5], [6], [7] kullanılarak doğrusal
olmayan sistemlere uyarlanabilir. Diğerleri arasında, sürekli za-
manlı doğrusal olmayan sistemin dinamiğinin ayrıklaştırılma-
sıyla elde edilen ayrık zamanlı model yaklaşımı NMPC algo-
ritmasında kullanılabilir. Euler yöntemi ayrık zaman modelini
elde etmek için kullanılabilse de [8], 4. dereceden Runge-Kutta
(RK) algoritması diğer ayrıklaştırma tekniklerine göre daha ke-
sin ve kararlı olduğundan dolayı daha çok tercih edilmektedir
[3].

Bu çalışmada, yüksek derecede doğrusal olmayan ve ka-
rarsız bir sistem olan deneysel bir Elektromanyetik Askı Sis-
temi (EMLS) MatLab/Simulink’te uygulanan RKMPC algorit-
ması tarafından kontrol edilmektedir. Deneysel sonuçlar, farklı
referans yörüngeleri için kullanılan mekanizmanın etkinliğini
göstermiştir. Bu yazı şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci Bö-
lümde problem tanımlanmakta ve daha sonra Üçüncü Bölümde
RKMPC detaylandırılmaktadır. Dördüncü Bölümde deneysel
sonuçlar sunulmakta ve Beşinci Bölümde ise sonuçlar aktarıl-
maktadır.
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2. Problem Tanımı
Durum denklemleri

ẋ = f(x, u),

y = g(x, u),

x ∈ X u ∈ U
(1)

şeklinde ifade edilen, durum ve giriş kısıtları ise aşağıdaki gibi
olanN -boyutlu sürekli zamanlı tek girişli, tek çıkışlı (SISO) bir
sistem düşünelim.

x1(t) ∈ X1, . . . , xN (t) ∈ XN ,∀t > 0,

u(t) ∈ U ,∀t > 0,
(2)

burada

Xi = {xi ∈ R | ximin ≤ xi ≤ ximax}, i = 1, . . . , N,

U = {u ∈ R | umin ≤ u ≤ umax},
(3)

şeklindedir. Bu sistem için f ve g’nin bilindiği ve giriş ve durum
değişkenlerine göre sürekli olarak türevlenebilir olduğu ve U ,
X kümelerinin kompakt olduğu varsayılmaktadır. Kontrol prob-
lemi, sistemin çıkışı y(t)’nin, ȳ(t) referans yörüngesini müm-
kün olduğunca yakın takip etmesini sağlamaktır.

3. RK Model ve RKMPC Algoritması
3.1. RK Model

4. dereceden Runge-Kutta algoritması iyi bilinen bir integras-
yon yöntemidir ve sistem dinamiklerini sayısal olarak simüle et-
mek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Böylelikle, eğer
x(n) durumlarının mevcut değerleri ve u(n) kontrol sinyali ve-
rilmişse, 4. dereceden Runge-Kutta algoritması kullanılarak bir
sonraki örnekleme adımına ait x(n + 1) ve y(n + 1) ifadeleri
tahmin edilebilir. Burada n, t = nTs örnekleme periyodundaki
zaman sabitidir. Öncelikle x̂(n) = x(n) şeklinde bir tanım ya-
pıyoruz. Ardından, durum değişkenlerinin bir sonraki değerle-
rinin x̂(n+ 1) tahminleri şu şekilde hesaplanır:

x̂1(n+ 1) =x̂1(n) +
k11
6

+
k21
3

+
k31
3

+
k41
6

...

x̂N (n+ 1) =x̂N (n) +
k1N

6
+

k2N
3

+
k3N

3
+
k4N

6

(4)

ve çıkışın tahmini aşağıdaki gibi elde edilir.

ŷ(n+ 1) = g(x̂1(n+ 1), . . . , x̂N (n+ 1), u(n)) (5)

Burada

k11 = Tsf1(x̂1(n), . . . ,

x̂N (n), u(n))

...

kN = TsfN (x̂1(n), . . . ,

x̂N (n), u(n))

k21 = Tsf1(x̂1(n)+
k11
2
, . . . ,

x̂N (n) +
k1N

2
, u(n))

...

k2N = TsfN (x̂1(n)+
k11
2
, . . . ,

x̂N (n) +
k1N

2
, u(n))

k31 = Tsf1(x̂1(n)+
k21
2
, . . . ,

x̂N (n) +
k2N

2
, u(n))

...

k3N = TsfN (x̂1(n)+
k21
2
, . . . ,

x̂N (n) +
k2N

2
, u(n))

k41 = Tsf1(x̂1(n)+k31, . . . ,

x̂N (n) + k3N , u(n))

...

k4N = TsfN (x̂1(n)+k31, . . . ,

x̂N (n) + k3N , u(n)).

(6)

Eğer Denklem (4) ve Denklem (5) sadeleştirilmiş bir biçimde
yazılırsa, sistemin Runge-Kutta (RK) modeli olarak anılacak
olan aşağıdaki denklemleri elde etmiş oluruz.

x̂(n+ 1) = f̂(x̂(n), u(n)) (7)

ŷ(n) = g(x̂(n), u(n)), (8)

RKMPC algoritmasında kullanıldığı gibi, sürekli zamanlı sis-
temin RK modeli ayrık zamanlı bir modeldir ve bu modelle
sistemin durum değişkenlerinin ve çıkış sinyalinin hem kısa
hem uzun dönem tahminleri yapılabilmektedir [3]. Görüleceği
gibi sistemin RK modeli kullanılarak H-adım ileri tahminleri
(ŷ(n + 1), . . . , ŷ(n + H)) aşağıdaki şekilde bulunabilmekte-
dir:

ŷ(n+ h) = g(x̂(n+ h), u(n)) h = 1, . . . , H, (9)

x̂(n+ h) = f̂(x̂(n+ h− 1), u(n)) h = 1, . . . , H, (10)

burada kestirim ufku boyunca kontrol işareti u(n)’in sabit kal-
dığı varsayılmıştır.
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3.2. RKMPC Algoritması

RKMPC algoritması her örnekleme periyodunda işlenir. Algo-
ritma, önceki kontrol sinyali olarak da seçilebilen bir aday kont-
rol sinyali u(t) ∈ U’nun seçilmesi ile başlar. Bu kontrol sinya-
lini sisteme uygulamadan önce, H kestirim ufkunun boyu ol-
mak üzere, sistemin H kestirim ufku boyunca üreteceği cevabı
(ŷ(t + h), h = 1, ..., H) kestirmek için bu aday kontrol işareti
sistemin RK modeline uygulanır. Bu amaçla, sistemin RK mo-
deli çıkışınH-adım ileriye yönelik tahminlerini elde etmek için
kullanılır.H-adım ileriye yönelik tahminleri elde ettikten sonra,
Denklem (11)’de verilen maliyet fonksiyonunu en aza indirge-
mek için optimum bir u∗(n) = u(n) + δu(n) kontrol sinyali
bulunur.

F(u(n)) =

H∑
h=1

(ȳ(n+h)− ŷ(n+h))2+λ(u(n)−u(n−1))2.

(11)
Burada δ(n) = u(n) − u(n − 1) aday kontrol sinyalini is-
tenen yönde düzeltecek düzeltme terimidir, λ kontrol sinyalin-
deki değişimi cezalandıran ceza terimidir. Optimum kontrol sin-
yali u∗(n), çıkışın gelecekteki tahminlerini, kontrol sinyalin-
deki minimum değişiklikle referans yörüngesine mümkün oldu-
ğunca yaklaştırmaya çalışır. Optimum kontrol sinyali u∗(n)’i
elde etmek için F(u(n) + δu(n)) < F(u(n)) iniş yönünü
karşılayan δu(n) düzeltme terimi, Levenberg-Marquardt (LM)
arama yönü yardımıyla aşağıdaki gibi hesaplanır:

δu(n) = −(JT J + µI)−1JT ê, (12)

burada J Jacobian matrisidir ve şu şekilde hesaplanır:

J =



∂ê(n+1)
∂u(n)
∂ê(n+2)
∂u(n)

...
∂ê(n+H)
∂u(n)√

λ∂(u(n)−u(n−1))
∂u(n)


= −



∂ŷ(n+1)
∂u(n)
∂ŷ(n+2)
∂u(n)

...
∂ŷ(n+H)
∂u(n)√
λ


, (13)

ê ise hata vektörüdür ve aşağıdaki gibidir:

ê =


ê(n+ 1)

ê(n+ 2)
...

ê(n+H)√
λ∆u(n)

 =


ỹ(n+ 1)− ŷ(n+ 1)

ỹ(n+ 2)− ŷ(n+ 2)
...

ỹ(n+H)− ŷ(n+H)√
λ(u(n)− u(n− 1))

 , (14)

ve µ, düşük değerleri LM algoritmasını hızlı ve güvensiz kı-
lan, büyük değerleri algoritmayı yavaş ve güvenilir kılan bir
uzlaşma parametresidir. µ, dik iniş ve Newton metotları ara-
sında anahtarlama sağlar. Jacobian matrisinin ∂ŷ(n+k)

∂u(n)
, k =

1, . . . , H kısmi türevlerinin hesaplamasını içerdiği görülmek-
tedir. Jacobian matrisindeki kısmi türev, sistemin RK modeli
kullanılarak şu şekilde hesaplanır:

∂ŷ(n+ h)

∂u(n)
=
∂g(x̂1(n+ h), . . . , x̂N (n+ h), u(n))

∂u(n)

=

[
∂g

∂u
+

N∑
i=1

∂g

∂xi

∂x̂i(n+ h)

∂u(n)

]
x=x̂(n+h)

.

(15)

Burada

∂x̂i(n+ h)

∂u(n)
=
∂x̂i(n+ h− 1)

∂u(n)

+
1

6

∂k1i(n+ h− 1)

∂u(n)

+
1

3

∂k2i(n+ h− 1)

∂u(n)

+
1

3

∂k3i(n+ h− 1)

∂u(n)

+
1

6

∂k4i(n+ h− 1)

∂u(n)

(16)

şeklindedir. Okuyucular, ∂kqi(n+h−1)

∂u(n)
(q = 1, . . . , 4.) terimle-

rinin hesaplanması hakkında daha fazla bilgi için [3]’yı incele-
melidirler.

4. Deneysel Sonuçlar
Bu çalışmada, RKMPC algoritması [3], Şekil 1’de gösteril-
diği gibi gerçek zamanlı bir deneysel Elektromanyetik Askı
Sistemini (EMLS) kontrol etmek için MatLab/Simulink orta-
mında uygulanmıştır. Şekil 2’de gösterilen Hilink kartı [4], Mat-
Lab/Simulink ve EMLS arasında bir arayüz olarak kullanılır.
MatLab/Simulink tarafından üretilen kontrol sinyalini sisteme
uygularken, hall-effect sensörünün ve bobin akımı sensörünün
ölçüm verilerini bilgisayara gönderir.

Şekil 1: Kontrol Sistemi Düzeneği

4.1. Deneysel EMLS

Zeltom LLC tarafından üretilen deneysel EMLS, elektromıkna-
tıs olan bir bobinden, havada askıda tutulacak bir küreden, bobi-
nin alt merkezinde yer alan bir hall-effect sensörden ve bir plat-
formdan meydana gelir. Hall-effect sensörü, manyetik küre ve
sensör arasındaki mesafeye bağlı olarak 2.5V ile 5V arasında bir
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Şekil 2: Hilink Kartı

gerilim değeri vermektedir. Sensörün çıkışı, aşağıdaki gibi veri-
len EMLS’nin [4] sistem dinamiklerini sabitleyen x1 ve x3’ün
polinom bir fonksiyonudur.

ẋ1 = x2

ẋ2 = g − k

m

x3
x31

ẋ3 = −R
L
x3 +

1

L
u

y =
β

x21
+ γx3 + α

(17)

Burada x1 küre ile bobin tabanı arasındaki mesafedir. x2, x1’in
zamana göre türevidir ve x3 bobin akımıdır. y ise kontrol edi-
lecek olan hall-effect sensörünün çıkış gerilimidir. Bobin akımı
x3’ü ölçmek için kullanılan hall-effect sensörünün çıkışı y ve
ACS712 akım sensörünün çıkışı Hilink kartının ADC girişle-
rine bağlıdır. R, L, g, m ve k sabitleri sırasıyla bobin direncini,
bobin endüktansını, yerçekimini, kürenin ağırlığını ve küreye
uygulanan kuvvet katsayısını belirtir. α, bobin akımı sıfır oldu-
ğundaki sensör çıkış değeridir. β ve γ sırasıyla bobin ve küre
arasındaki mesafe ve bobin akımı ile ilgili sistem parametrele-
ridir. Tablo 1, EMLS’nin [4] parametre değerlerini göstermek-
tedir.

Tablo 1: EMLS’nin Parametreleri
Parameter Value
R 1.7[Ω]
L 0.0151[H]
g 9.81[m/s2]

m 0.0413[kg]

k 3.1× 10−3[A2 × kg×m5/s2]

β 4.25× 10−4[V*m2]

γ 0.31[V/A]
α 2.48[V]

4.2. Deneysel Sonuçlar

Deneylerdeki gözlemlerimize dayanarak, λ ceza terimi çok kü-
çük olması gerektiği için 0.001 olarak belirlenmiştir. Kontrol
sistemi, biri sabit diğeri sinüs dalgası olan iki farklı tipte refe-
rans yörüngesi için test edilmiştir. Sonuçlar Şekil 3’te gösteril-

miştir. Üst görselde referans sinyal ve sistemin ölçülen çıkış sin-
yali çizilirken, buna karşılık gelen kontrol sinyali ve durumlar
diğer görsellerde gösterilmiştir. Kontrol sistemi, ölçümler gü-
rültülü olsa bile kabul edilebilir bir performans göstermektedir.
İşlemin başlangıcında manyetik küre zeminde durmaktadır ve
sistemin çıkış değeri yaklaşık 3V’dur. Manyetik küreyi zemin-
den ayar noktasına kaldırmak son derece doğrusal olmayan bir
problemdir, küreyi 4V değerine karşılık gelen ayar noktasında
kaldırmak doğrusal bir problemdir. Şekil 3, tasarlanan kontrol
cihazının bu iki sorunu oldukça verimli bir biçimde ele aldı-
ğını göstermektedir. Ölçüm gürültülerine rağmen, manyetik kü-
renin hem sabit hem de sinüs dalgası referans yörüngelerini ih-
mal edilebilecek küçük dalgalanmalarla takip ettiği görülmek-
tedir. RKMPC mekanizması, sistem çıkışını, Şekil 3’teki bütün
görsellerde gösterildiği gibi kontrol ederken, giriş sinyalinin ve
sistemin durumlarının izin verilen aralıklar içinde olduklarına
dikkat edilmelidir.

Şekil 3: Deneysel Sonuçlar

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, deneysel bir EMLS’yi kontrol etmek için Mat-
Lab/Simulink ortamında yakın zamanda önerilen Runge-Kutta
Model Öngörülü Kontrol yöntemi uygulanmıştır. Hilink kartı,
bilgisayar ile EMLS arasında bir arayüz olarak kullanılmıştır.
Bu yöntemde, sistemin RK modeli sadece gelecekteki tahmin-
ler için değil aynı zamanda MPC algoritmasındaki türev he-
saplamaları için de kullanılmıştır. Sabit ve sinüs dalga refe-
ransı yörüngeleri için deneysel sonuçlar, tasarlanan kontrol sis-
teminin hem geçici-hal hem de sürekli-hal periyotları için etkin
bir kontrol performansı sağladığını göstermiştir. Özetle Mat-
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Lab/Simulink’te uygulanan tasarlanmış kontrol sistemi, deney-
sel EMLS için oldukça başarılı kontrol performansı sağlamıştır.
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Özetçe

Bu çalışmada, iki eksen bir gimbal sistemi için Vekil
Tabanlı Kayan Kipli Kontrolcü tasarımı anlatılmıştır. Ta-
sarlanan kontrolcü klasik Kayan Kipli Kontrolcü ve PID
kontrolcü ile karşılaştırılmıştır. Tasarlanan kontrolcüler gerçek
bir gimbal sisteminde denenmiş, benzerlikleri ve farklılıkları
incelenmiştir. Kontrolcülerin gerçek sistem üzerinde etkileri
ve karşılaşılan sorunlar anlatılmıştır. Klasik Kayan Kipli
Kontrolcülerde yaşanan çatırtı problemi, Vekil Tabanlı Kayan
Kipli Kontrolcü ile giderilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kayan Kipli Kontrol, Vekil Tabanlı
Kayan Kipli Kontrol, Çatırtı İndirgeme

Abstract

In this study, design of a Proxy Based Sliding Mode
Controller for a two-axis gimbal system was explained. The
designed controller was compared with classical Sliding Mode
Controller and PID controller. Designed controllers was tested
on a real two-axis gimbal system. Aforementioned controllers
examined by their similarities and differences. The impacts and
problems of the controllers on a real system was invetigated.
The chattering phenomena in the classical Sliding Mode Cont-
rollers was eliminated by Proxy Based Sliding Mode Controller.

Keywords: Sliding Mode Control, Proxy Based Sliding
Mode Control, Chattering Reduction

1. Giriş
Gimbal sistemleri, elektro-optik görüntüleme sistemleri için gö-
zetleme, hedef takibi ve hedefe yönlenim gibi birçok alanda
kullanılan önemli sistemlerdir. Mekanik yapıları gereğince sis-
tem içindeki model parametreleri tam doğrulukla ölçülemeye-

bilir ve zamanla değişebilir. Ayrıca bu sistemler genellikle ha-
reketli platform üzerinde oldukları için birçok nonlineer bo-
zucu etkiye maruz kalırlar. Gimbal sistemleri için temel kontrol
problemi bakış-hattı stabilizasyonu iken bunun yanında pozis-
yon kontrolü de önemli bir yere sahiptir. Pozisyon kontrolünde
sadece pozisyon sensörü kullanılarak sistemin istenilen pozis-
yonda kalması sağlanmaktadır. Bu çalışmada iki eksen bir gim-
bal sisteminin pozisyon kontrolü ele alınmaktadır.

Gimbal stabilizasyonu ve pozisyon kontrolü için daha önce
birçok farklı yöntemle farklı çalışmalar yapılmıştır. Genel ola-
rak PID kontrolcülerin yanında[1], LQR tabanlı kontrolcüler
[2, 3], H∞ tabanlı kontrolcüler [2], Kayan Kipli Kontrolcüler
[4, 5], İntegral Kayan Kipli Kontrolcüler [6, 7] ile birçok gim-
bal sistemi tasarlanmıştır.

Kayan Kipli Kontrol (KKK), modern kontrol teorisinde
önemli bir rol oynamaktadır. Uygulanmasının kolay olması yanı
sıra sistem üzerindeki belirsizlikleri gidermede ve gürbüzlük
sağlamada faydalı bir yöntemdir. Fakat pratikte çatırtı olarak
adlandırılan fenomenden dolayı sık sık kullanım problemi ya-
şanır ve gerçek sistemlerde kullanım için tercih edilmez.

Vekil Tabanlı Kayan Kipli Kontrol (VTKKK), ilk olarak
Kikuuwe tarafından ortaya atılmış, hassas ve yüksek doğru-
lukta bir pozisyon kontrolü sağlamak için kullanılmıştır[8].
VTKKK’nın altında yatan temel prensip, KKK yapısını PID
kontrol yapısıyla birleştirerek ortak bir kontrol sinyali oluştur-
maktır. Bunu sağlamak için vekil olarak adlandırılan, bir ta-
raftan KKK kontrolcüsüne, diğer taraftan ise PID kontrolcü-
süne bağlanan sanal bir obje kullanılmıştır. Yapılan birçok çalış-
mada KKK’nın aksine VTKKK’da çatırtı fenomeni gözlenme-
miş, yüksek doğrulukta ve bozucu etkilere dayanıklı sonuçlar
alınmıştır[8, 9, 10].

Bu çalışmada, iki eksen bir gimbal sisteminin pozisyon
döngüsü VTKKK yapısıyla kontrol edilmiştir. Tasarlanan kont-
rolcü KKK ve PID kontrolcülerle karşılaştırılmış ve sonuçları
verilmiştir.

Bölüm 2’de KKK kontrolcü tasarımı ve VTKKK kontrolcü
tasarımı matematiksel olarak aktarılmıştır. Bölüm 3’te tasarla-
nan kontrolcülerin test edildiği deney düzeneği tanıtılmıştır. Bö-
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lüm 4’te tasarlanan kontrolcüler gerçek bir gimbal test düzeneği
üzerinde test edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

2. Kontrolcü Tasarım
2.1. Kayan Kipli Kontrolcü Tasarımı

En temel yöntemiyle Kayan Kipli Kontrolcü yapısı Şekil 1’de
gösterilmiştir.

θd- e
−
+ - 1 + λs-sgn- U - 1

Js2 +Bs+K
-θ

6

Kayan Kipli Kontrolcü Sistem

Şekil 1: Kayan Kipli Kontrolcü

Kayma yüzeyi olarak

S = (θd − θ) + λ(θ̇d − θ̇) (1)

seçilmiştir. Burada θd ve θ̇d sırasıyla istenilen pozisyon ve hız
komutları, θ ve θ̇ sırasıyla ölçülen pozisyon ve hız değerleri-
dir. Buradan sisteme uygulanan kontrol sinyali Denklem (2)’de
verilmiştir.

τKKK = Usgn(S) (2)

Denklem (2) de kullanılanU , sisteme uygulanan tork komut bü-
yüklüğüdür. Sistemde belirsizlikler ne kadar fazlaysa U değeri
o kadar büyük seçilmelidir. λ ise kayma yüzeyinin eğim katsa-
yısını belirten, sistemin ne kadar hızlı kayma yüzeyine ulaşağını
belirleyen pozitif bir katsayıdır. Burada kullanılan signum fonk-
siyonu Denklem (3) de gösterilmiştir.

sgn(x) =

{
1, if x > 0.

−1, if x < 0.
(3)

S = 0 olursa

(θd − θ) + λ(θ̇d − θ̇) = 0 (4)

Denklem (4) de elde edilen eğriye kayma yüzeyi denir. τKKK

kontrol sinyali bu yüzeye oturduktan sonra yüzey üzerinde kal-
mak için sürekli işaret değiştiren bir kontrol sinyali oluşturur.
Bu işaret değişiminin sebebi (2) de bulunan signum fonksiyo-
nudur. (3) de görüleceği üzere signum fonksiyonu süreksiz bir
fonksiyondur. Bu süreksiz fonksiyon gerçek sistemler üzerinde
uygulandığında zaman gecikmelerinden dolayı çatırtı fenome-
nine sebep olur.

2.2. Vekil Tabanlı Kayan Kipli Kontrolcü Tasarımı

Vekil Tabanlı Kayana Kipli Kontrol yöntemi temelde KKK ya-
pısını PID kontrol yapısıyla birleştirerek kullanmak amacıyla
ortaya konulmuş bir yöntemdir[8]. Bu amacı gerçekleştirmek
için kontrol edilecek sistemde, sistemin istenilen durumu ile
gerçek durumu arasına bir vekil konulmaktadır. Bu vekil objesi,
gerçekte var olmayan yani sanal bir objedir. Kontrol sinyallerini

ortaklamak amacıyla kullanılmaktadır. Gerçek sistem ile vekil
arasında bir sanal bir PID kontrolcüsü eklenir. Vekil ile isteni-
len pozisyon arasına bir Kayan Kipli Kontrolcü eklenir. Bu iki
kontrolcü sanal obje üzerinden birbirleri ile etkileşime girerler.

Kayma yüzeyi Bölüm 2.1 de olduğu gibi seçilir.

S = (θd − θv) + λ(θ̇d − θ̇v) (5)

Buna göre klasik Kayan Kipli Kontrolcü için kontrol sinyali
Denklem (6)’da verilmiştir.

τKKK = Usgn(S) (6)

Burada θd ve θ̇d sırasıyla istenilen pozisyon ve hız komutlarını,
θv ve θ̇v sırasıyla vekil pozisyon ve hızları simgelemektedir. U
sisteme giren kontrol sinyalinin büyüklüğünü, λ kayma yüzeyi-
nin eğim katsayısını belirtir.
PID kontrolcü ise vekil objesi ile sistem objesi arasındaki kont-
rol sinyalini belirler. Buna göre PID kontrol sinyali

τPID = Kp(θv − θ) +Ki

∫
(θv − θ)dt+Kd(θ̇v − θ̇) (7)

Aşağıdaki değişkenler tanımlandığında,

σ = (θd − θ) + λ(θ̇d − θ̇) (8)

a =

∫
(θv − θ)dt (9)

Denklem (5) yeniden düzenlenirse

S = (θd − θ) + λ(θ̇d − θ̇)− (θv − θ)− λ(θ̇v − θ̇) (10)

Denklem (10), Denklem (8) ve (9) için yeniden düzenlenirse

S = σ − ȧ− λä (11)

elde edilir. KKK kontrolcüsü için Denklem (6) ile ifade edilen
kontrol sinyali Denklem (11) için düzenlenirse

τKKK = Usgn(σ − ȧ− λä) (12)

KKK kontrol sinyali elde edilir. Aynı şekilde Denklem (7) ile
ifade edilen PID kontrol sinyali Denklem (9) ile ifade edilirse

τPID = Kpȧ+Kia+Kdä (13)

elde edilir. Toplam uygulanacak tork incelendiğinde

Iθ̈ = τKKK − τPID (14)

burada vekil objesinin ataleti I aslında sanal olduğu için I = 0

alınabilir[8][10].

Iθ̈ = τKKK − τPID (15)

0 = τKKK − τPID (16)

τKKK = τPID (17)

Burada,

f = τKKK = τPID (18)

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

37



olarak tanımlanırsa, denklem (12) ve (13) aşağıdaki forma dö-
nüşür.

f = Usgn(σ − ȧ− λä) (19)

f = Kpȧ+Kia+Kdä (20)

ä =
1

Kd
(f −Kia−Kpȧ) (21)

Denklem (21), (19) içine yerleştirilirse,

f = Usgn
[
σ − ȧ− λ

[
1

Kd
(f −Kia−Kpȧ)

]]
(22)

halini alır. (22) denkleminin iki tarafında bulunan f değişkenini
kaldırmak için aşağıdaki yaklaşımlar kullanılmalıdır[8].

Y = Asgn[B(Z − Y )]⇔ Y = Asat
(
Z

A

)
(23)

Denklem (22), (23) için düzenlenirse

f = Usgn
{
λ

Kd

[
Kd

λ
(σ − ȧ) +Kia+Kpȧ− f

]}
(24)

Denklem (23) dönüşümü, (24) de kullanılırsa,

f = Usat
{

1

U

[
Kd

λ
(σ − ȧ) +Kia+Kpȧ

]}
(25)

Burada sat fonksiyonu birim saturasyon fonksiyonudur ve
(26) de ifade edilmiştir.

sat(x) =

{
sgn(x), if |x| > 1.

x, if |x| ≤ 1.
(26)

Denklem (25) ile tanımlanan kontrol sinyali için blok şeması
Şekil 2 de gösterilmiştir.

θd- e
−
+- 1 + λs- e

−
+- 1

λ
- e
+
+-Kd

U
- sat- U -f

?e−+
�1

Kd

�̈a1

s
�ȧ

�Kp�

1

s
�aKi

- e+ +
6

1/Kd

6

-

6
Sistem -

θ

6

Vekil Tabanlı Kayan Kipli Kontrolcü

Şekil 2: Vekil Tabanlı Kayan Kipli Kontrolcü

Vekil Tabanlı Kayan Kipli Kontrolcünün faydaları aşağıda
listelenmiştir.

• VTKKK kontrol sinyali incelendiğinde, klasik KKK
kontrol sinyalinin içerdiği sgn fonksiyonunu içerme-
mektedir. Bunun sebebi herhangi bir yakınsama değildir
çünkü (19), (20) ve (25) kontrol sinyalleri matematiksel
olarak birbirine eşittir. Dolayısıyla VTKKK tabanlı kont-
rol sinyali, denklemi süreksiz yapan sgn fonksiyonundan
kurtulmuş ve sürekli hale gelmiştir. Bu da KKK’nın te-
mel sorunu olan çatırtı problemine çözüm getirmiştir.

• VTKKK tabanlı kontrolcülerin en büyük avantajların-
dan biri iki yapılı bir hata dinamiğine sahip olmasıdır.
Sistem, hata oranı küçük olduğunda PID tipi sanal et-
kileşime (Kp,Ki,Kd) göre tepki verirken, hata oranı
büyük olduğunda KKK parametrelerine (λ) göre tepki
verir. Bu hata dinamikleri hızlı ve doğru takip sağlar-
ken, ani ve büyük hatalarda yavaş ve gürbüz bir takip
sağlamaktadır[8][9][10].

3. Deney Düzeneği
KKK, VTKKK ve PID kontrolcüleri test etmek ve deneysel
sonuçları gözlemlemek amacıyla kullanılan deney düzeneğinin
resmi Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3: Kullanılan Deney Düzeneği

Deney düzeneği bir motor-eylemsizlik çiftinin pozisyon
kontrolü için tasarlanmıştır. Motor-eylemsizlik ve açıölçer
dönme eksenleri aynı olacak şekilde yerleştirilmiştir. Aynı şe-
kilde sistemin hızını ölçmek için bir cayro düzeneğe eklenmiş
fakat kontrol dögülerine dahil edilmemiştir. Açıölçerden hassas
değerler okunsa dahi sistem üzerinde kısa süreli hareketleri ve
çatırtıları ölçmek için sisteme cayro takılmıştır. Motoru sürmek
için bir motor sürücü kartı kullanılmıştır. Motor sürücü kartını
kontrol edebilmek ve veri toplayabilmek için bir bilgisayar ile
kart arasında RS-422 haberleşmesi kullanılmıştır.

4. Deneysel Sonuçlar
Bu kısımda, 2. Bölüm’de tasarlanan KKK ve VTKKK kont-
rolcüleri ile klasik yöntemlerle tasarlanmış PID kontrolcüsü, 3.
Bölüm’de gösterilen gerçek bir gimbal test düzeneği üzerinde
denenmiştir.

4.1. Kontrolcü Parametreleri Seçimi

PID Kontrolcü parametreleri sistemin kazanç marjinini 9 dB,
faz marjinini 60 derece yapacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı pa-
rametlerin etkilerini VTKKK üzerinde görmek içinKp,Ki,Kd

parametreleri, PID ve VTKKK kontrolcüleri için aynı seçilmiş-
tir.

KKK ve VTKKK da bulunan λ ve U parametreleri seçimi
ise sistem üzerinde yapılan testler sonucu uygun olarak seçil-
miştir. U değeri aslında sistemin kontrol sinyalinin alabileceği
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en büyük değere göre seçilmiştir. Deney düzeneğinde bulunan
motor için verilecek en yüksek akım değeri olan 2 Amper de-
ğeri seçilmiştir. λ değeri ise aslında sistemin ne kadar hızlı bir
şekilde kayma yüzeyine ulaşacağını belirler. λ değeri azaldıkça
sistem kayma yüzeyine daha hızlı oturur. Bu yüzden λ para-
metresi deneysel olarak tekrarlanarak en hızlı ve uygun tepkiyi
verecek şekilde seçilmiştir.

KKK, PID ve VTKKK kontrolcülerinin anlamlı bir şekilde
karşılaştırılabilmesi için kontrolcü parametreleri birbirine yakın
seçilmiştir. Yani PID ve VTKKK’da bulunan Kp,Ki,Kd para-
metreleri ve KKK ve VTKKK da bulunan λ ve U parametreleri
aynı seçilmiştir.

Kontrolcüler için seçilen parametreler Tablo 1’de gösteril-
miştir.

Tablo 1: Kontrolcü Parametreleri

KKK VTKKK PID
λ 0.02 0.02 -
U 2 2 -
Kp - 0.5 0.5
Ki - 2 2
Kd - 0.01 0.01

4.2. Birim Basamak Tepkisi

Bu kısımda gimbal sistemi üzerine 10 derecelik bir birim basa-
mak komutu verilmiştir. Verilen komut 3 farklı kontrolcü için
de tekrarlanmış, sonuçlar üst üste çizdirilmiştir. Gimbal pozis-
yonu, üzerinde bulunan bir açıölçer tarafından ölçülmüştür. Test
sonuçları Şekil 4’de gösterilmektedir.

Ayrıca gimbal üzerinde, kontrol döngüsünde kullanılmayıp
sadece ölçüm için bulundurulan bir cayro sensörü vardır. Bu
cayro sensörü hareket ekseniyle aynı yönde ölçüm yapmakta-
tır. Sensör çıktısı derece/saniye’dir. Cayro verisinin önemi ise,
sistem istenilen pozisyona gelse dahi sistem üzerinde bulunan
ufak hareketleri dahi ölçebilmesidir. Aynı birim basamak tepkisi
üzerinden ölçülen cayro çıktıları Şekil 5 de gösterilmektedir.

Şekil 6’da KKK, VTKKK ve PID kontrolcü sinyalleri veril-
miştir. Kontrolcü sinyalleri deney füzeneğinde bulunan motora
gitmektedir.
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Şekil 4: Pozisyon Döngüsü Birim Basamak Tepkisi

Şekil 4, 5 ve 6 incelendiğinde,
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Şekil 5: Gimbal Üzerinde Bulunan Cayrodan Ölçülen Hız
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Şekil 6: Kontrol Sinyalleri

• KKK ve VTKKK kontrolcüleri, PID kontrolcüye göre
sabit duruma daha hızlı oturmuşlardır.

• KKK kontrolcüsü, şekilden de görüleceği üzere, çatırtı
problemi yaşamaktadır. Yani sabit durumda iken sistem
sürekli yönü değişerek hareket etmektedir. Bu da stabili-
zasyonu ve hata takibini kötü etkilemektedir.

• VTKKK kontrolcüsü, KKK kontrolcüsünün aksine ça-
tırtı problemi yaşamamaktadır. Bu da Bölüm 2.2 de bah-
sedilen süreksizliğin giderildiği anlamına gelmektedir.

• Aynı Kp,Ki,Kd parametreleri seçilen VTKKK ve PID
kontrolcüleri, çatırtı sorunu yaşamamakta ve hatayı ba-
şarılı şekilde takip etmektedirler. VTKKK kontrolcüsü-
nün sabit durum hata oranı PID kontrolcüye göre daha
azdır.

• VTKKK kontrolcüsü, PID kontrolcüsüne göre sabit du-
ruma daha hızlı oturmuştur ve PID kontrolcünün aksine,
birim basamak tepkisine bir aşım yapmamıştır.

• Şekil 5’te görüleceği üzere, KKK kontrolcüsü, sistem sa-
bit hale geçmesine rağmen büyük hızlarda hareket et-
mektedir. Bu da çatırtı fenomenin başka bir şekilde gös-
terilişidir.

• Şekil 5 incelendiğinde, VTKKK ve PID kontrolcüler için
sabit duruma oturduktan sonra büyük hareketler yaşan-
mamakta, çatırtı sorunu görülmemektedir. Bu da aynı şe-
kilde VTKKK’nın çatırtı problemi yaşamadığını göster-
mektedir.

• Şekil 6 incelendiğinde, oluşturulan motor için oluşturlan
kontrol sinyallerinde, KKK ani ve yüksek hızda değişen
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sinyaller üretirken VTKKK daha yavaş değişen kontrol
sinyalleri üretmektedir. Bu da aslında çatırtı problemini
kaldırdığını ortaya koymaktadır.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada iki eksen bir gimbal sistemi için Vekil Taban Ka-
yan Kipli Kontrolcü tasarlanmış, Kayan Kipli Kontrolcü ve PID
kontrolcü ile karşılaştırılmıştır. Matematiksel sonuçlara göre
VTKKK, KKK’daki gibi bir süreksiz signum fonksiyonuna sa-
hip olmadığı ispatlanmıştır. Yine VTKKK’nın küçük hatalarda
PID kontrolcü özellikleri gösterdiği, büyük hatalarda ise KKK
kontrolcü özellikleri gösterdiği ispatlanmıştır. Yapılan deneysel
çalışmaların sonunda, matematiksel olarak ispatlandığı üzere
VTKKK’nın süreksiz terimler içermediği gözlenmiştir. Bu da
çatırtı problemini ortadan kaldırmaktadır.

6. Teşekkür
Bu çalışmanın yürütülebilmesi için gerekli çalışma ortamını ve
teknik altyapıyı sağlayan ASELSAN A.Ş.’ye teşekkür ederiz.
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Özetçe
Endüstri 4.0 dönüşümünün tamamanlanmasının önemli

parçalarından biri kestirimci bakımdır. Kestirimci bakım, sen-
sörler aracılığıyla toplanan verilerin makine öğrenmesiyle işle-
nerek arıza durumlarının önceden tespit edilmesidir. Bu çalış-
mada, tekstil boyahanelerindeki üretim sürecini simüle edebi-
lecek bir deney düzeneği tasarlanmıştır ve boyahanelerde sık-
lıkla karşılaşılan hatalardan biri olan pervane kırılması senar-
yosu üzerine odaklanılmıştır. Sağlıklı ve arızalı pervanlerin ta-
kıldığı pompalardan toplanan titreşim verilerinin zaman ve fre-
kans uzayı analizleri yapılarak arızayı gerçekleşmeden tespit
edebilmek için kestirimci bakımda kullanılabilecek özelliklerin
çıkarılması amaçlanmıştır.

Abstract
A significant concept in Industry 4.0 is predictive mainte-

nance where sensor data are processed by means of machine
learning algorithms in order to predict malfunctions before they
occur. In this work, an experimental setup, which emulates the
production process of textile dyehouses, has been designed.
With this setup, one of the most common failures, broken im-
peller, has been focused on. The objective is to extract features
for predictive maintenance by the vibration data from pumps
with healthy and broken impellers such that vibration analysis
in time and frequency domains can indicate the failure before it
occurs.

1. Giriş
Teknolojideki gelişmeyle birlikte Endüstri 4.0 kavramı 2011
yılında Almanya’da ortaya çıkmıştır [1]. Bazı araştırmacılar,
Endüstri 4.0 kavramını siber-fiziksel üretim sistemlerine göre
5C mimarisiyle tanımlamaktadır [1]. Mimariye göre Endüstri
4.0, yapılandırma (configuration), kavrama (cognition), siber
(cyber), dönüşüm (conversion) ve akıllı bağlantı (connection)
düzeyi adı altında 5 bölüme ayrılır. Akıllı bağlantı düzeyi
donanımsal gelişmelere odaklanırken, diğer düzeyler sistemi
kontrol etmeye ve yazılımsal uygulamalara odaklanır. Dönü-
şüm aşaması, ham veriden, veri analiz yöntemleri kullanarak

anlamlı veri elde etmeye dayanmaktadır. Üretim sürecinin
akıllandırılması Endüstri 4.0 ile birlikte önem kazanmış ve
akıllı bağlantı aşamasıyla, dönüşüm aşaması üzerindeki ilgi
artmıştır [1].

Piyasadaki globalleşmenin ve rekabetin artması sonucunda
şirketler teknolojik değişimlere, toplam kalite yönetimine
ve sistem güvenliğine daha fazla önem vermeye başlamıştır.
Endüstriyel süreçteki sürdürebilirlik ve verimlilik önemli
olduğu için şirketlerin bakış açısındaki değişim ve Endüstri
4.0 kavramının önem kazanması, üretim alanlarını da büyük
ölçüde etkilemiştir. Üretim alanlarındaki bakım için harcanan
maliyetler göz önüne alındığında, şirketler ilgi alanlarını üretim
alanlarındaki bakım çalışmalarına odaklamıştır [2, 3].

Arızalanan makinanın üretim sürecine ne kadar zarar
vereceğini kestirmek oldukça zordur. Yapılan araştırmalarda,
şirketlerin, her yıl nedeni bilinmeyen arızalara, yıllık yaklaşık
50 milyon dolar ödediği tahmin edilmektedir [4]. Arızayı önle-
mek için geliştirilen geleneksel bakım süreci tepkisel, planlı,
proaktif ve kestirimci bakım olmak üzere 4 kısımdan oluş-
maktadır. Tepkisel bakım, arıza gerçekleştikten sonra yapılan
bakım olup verimliliği en düşük olandır. Planlı bakım, zamana
bağlı olarak düzenli üretim sistemininin kontrol edilmesidir.
Proaktif bakım, performansı arttırmak için arızalanabilecek
mekatronik parçaların değişimidir. Kestirimci bakım ise arıza
gerçekleşmeden üretim sürecinden sensörler yardımıyla topla-
nan veriler aracılığıyla arızalanacak parçanın tahmin edilerek,
arızalanmadan önce müdahale edilmesidir. Kestirimci bakım
diğer bakım yöntemleriyle karşılaştırıldığında verimliliği en
yüksek olandır [4].

Sensör teknolojisinin gelişmesi ile üretim sürecinden veri top-
lama yaygınlaşmıştır. Büyük veri ve makine öğrenmesinin de
kullanılmasıyla toplanan veriler anlamlandırılmaya başlanmış
ve üretim süreci hakkında bilgi edinilmeye başlanmıştır. Bu ça-
lışmada tekstil boyahanelerindeki üretim sürecinde karşılaşılan
arızaların tespit edilmesi için 5C mimarisinde yer alan dönüşüm
aşaması üzerinde çalışılarak bakım masraflarının azaltılması he-
deflenmiştir. Sensörler yardımıyla veriler toplanıp analizleri ya-
pılarak arıza tespitinin sağlanması amaçlanmıştır.
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2. Deney Düzeneğinin Tanıtımı ve Veri
Okuma Yazılımlarının Geliştirilmesi

Tekstil boyahanelerinde, üretim sürecinde bir arızanın
meydana gelmesi boyama sürecinde bulunan kumaşın kul-
lanılamamasıyla sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle arıza
gerçekleşmeden, arızayı tespit ederek üretim sürecinde veya
üretim sürecinden önce müdahale etmek oldukça önemlidir.
Boyahanelerde sıklıkla karşılaşılan arızalar, fabrikadaki bakım
uzmanlarıyla görüşülerek sınıflandırılmıştır.

Aşağıda mekatronik sistemlerde sıklıkla karşılaşılan arıza-
lar ve bunlara neden olan sebepler yer almaktadır:

• Pompa debisinin yetersiz olması ve pompanın çalışama-
ması

– Emme tarafında veya gövdede kısmen hava

– Pompa alıcı tarafında delik veya kaçak

– Salmastra kutusunda kaçak

– Şaft veya kaplinde hasar

– Tıkalı emiş filtresi

– Pervanenin takılması

– Emme devresinde veya salmastra kutusunda kaçak

– Mekanik hasarlar (aşınmış ring, hasarlı pervane (im-
peller) gibi)

• Vibrasyon ve gürültü

– Kaplinde eksenden kaçıklık

– Dengesiz veya oynak döşek

– Pompada dengesizliğe neden olan yabancı madde

– Yataklarda veya rulmanda sorun

– Eğik şaft

– Hasarlı elemanlar (impeller, salmastra, kaplin gibi)

Bu arızalar göz önüne alındığında, arıza tespit/tanılama al-
goritmalarının geliştirilmesi için verilerin toplanacağı deney dü-
zeneğindeki mekatronik parçalaı aşağıdaki gibi şeçilmiştir:

• Esnek pervaneli pompa (Flexible impeller pump, FIP)

• Santrifüj pompa

• Üç fazlı endüksiyon motoru

• İnvertör

• Salmastra

• Boya/su tankı

• Vanalar

Deney düzeneği Boğaziçi Üniversitesi Mekatronik Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’na kurulmuştur.
Kurulan düzenek Şekil 1’de görülmektedir. Bu deney düze-
neğinde su veya kimyasalın depolanacağı küçük bir su tankı,
suyun aktramını sağlayacak vanalar ve borular, farklı deney
senaryoların denenebilmesi için santrifüj ve esnek pervaneli
pompa ve pompaları çalıştırmak için invertör bulunmaktadır.

Şekil 1: Deney düzeneği

Şekil 2: Sağlıklı ve Arızalı Pervane (impeller) Numuneleri

Deney düzeneğinde bulunması gereken mekatronik parçalara
ek olarak, arıza tespiti yapabilmek için Şekil 2’de görülen
sağlıklı ve arızalı pervane (impeller) numuneleri de temin
edilmiştir.

Boyahanelerdeki üretim sürecini simüle edebileceğimiz
deney düzeneğinin kurulmasından sonra, düzenek üzerinden
ham verileri toplayabilmek için titreşim sensörleri araştı-
rılmıştır. Sensörler, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)
tarafından yayımlanan ISO-10816 rehberine uygun bir şekilde
temin edilmiştir. Bu standart kapsamında Şekil 3’e göre
düşük frekanslarda, gevşeklik, sürtünme, dengesizlik, yanlış
hizalama gibi genel makine arıza titreşimleri ölçülebilirken,
yağlama, kavitasyon, dişli arızaları ise yüksek frekanslarda
ölçülebilmektedir.

Şekil 3’de yer alan ISO standardı incelendiğinde, durum
izleme sistemleri için tasarlanmış, yüksek bant genişliği, iyi
gürültü yoğunluğu ve yüksek çözünürlüğe sahip mikro elektro-
mekanik sistem (Microelectromechanical Systems - MEMS)
tabanlı ADXL355 [9] ivmeölçer sensörü tercih edilmiştir. İv-
meölçer ve analog sayısal çevirici entegrelerinin sürücüleri ST
Microelectronics’in Arm Cortex M4 çekirdekli STM32F407 [6]
model işlemcisini bulunduran STM32F407DISCOVERY ge-
liştirme kiti üzerinde gerçeklenmiştir. Cortex mikrodenetleyici
yazılım arayüzü standardı - gerçek zamanlı işletim sistemi
(Cortex Microcontroller Software Interface Standard-Real
Time Operating System (CMSIS-RTOS)) [7] kütüphanelerinin
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Şekil 3: Arıza tespiti ve titreşim frekansı arasındaki ilişki [5]

kullanıldığı yazılımda, iki adet iş parçacığı bulunmaktadır. İlk
iş parçacığında entegre devrelerden ölçümler alınır; SPI ve I2C
arayüzlerinden gelen haberleşme paketleri sorunsuz şekilde
alındığında, ikinci iş parçacığına ölçüm değerlerinin yazıldığı
hafızanın başlangıç adresini içeren bir mesaj gönderilir. İkinci
iş parçacığı ise ölçümleri USB protokülünü kullanarak verileri
kaydetmek ve analizleri yapmak için bilgisayara iletir ve
PUTTY [8] programı yardımıyla, seri porttan gelen veriler
analizlerde kullanılmak üzere .txt uzantılı dosyaya yazılır.

Deney düzeneğinden titreşim verisinin toplanması için
gerekli yazılım altyapısının oluşturulmasından sonra verilerden
çıkarım yapabilmek için MATLAB programında zaman ve
frekans uzayı için kodlar geliştirilerek analizler yapılmıştır.
ADXL355 ivmeölçerinde gömülü olan alçak geçirgen filtrenin
kesim frekansı 1 kHz, yüksek geçirgen filtrenin -3 dB noktası
2.5 Hz olacak şekilde ayarlanmıştır. Veri örnekleme frekansı ise
4 kHz’dir. Motorda oluşabilecek arızaların tespit ve tanılaması
için, ivmeölçer ile rulman ve şafta yakın şekilde ölçümler
alınmıştır.

3. Titreşim Verilerinin Zaman Uzayı
Analizi

Sağlıklı pervanenin, tek kanadı kırık pervanenin ve üç ka-
nadı kırık pervanenin takılı olduğu esnek pervaneli pompanın
titreşim seviyeleri ölçümleri alınmıştır. Toplanan verilerin za-
man uzayı verileri Şekil 4- 5 ve 6’da görülmektedir.

Zaman uzayı verileri incelendiğinde, sağlam pervaneli
pompadan alınan titreşim verileri 8 tepe noktasında bir kendini
tekrar ederken, tek kanatçığı kırık pompadan alınan verilerin
7 tepe noktasında bir kendini tekrar ettiği, üç kanatçığı kırık
pompadan alınan verinin ise 5 tepe noktasında bir kendini
tekrar ettiği gözlemlenmiştir. Sağlıklı pervanenin toplam
kanatçık sayısı 8 olduğu için kırılan parçaların tepe değerleri
gözükmediği farkedilmiştir. Yapılan bu gözlemlerin matematik-
sel olarak kullanılabilmesi için istatistiksel ölçütler kullanılarak
farklı motor dönüş hızındaki veriler karşılaştırılmıştır.

Şekil 4: Esnek pervaneli pompada sağlıklı pervane takılıy-
ken toplanan titreşim verilerinin zaman uzayındaki görünümü
(600rpm)

Kullanılan istatistiksel ölçütler aşağıdaki gibidir.

Ortalama : µ =
1

N

N∑
i=1

xi (1)

Varyans : σ =
1

N

N∑
i=1

(xi − µ)2 (2)

Rms :

√√√√ 1

N

N∑
i=1

xi2 (3)

Çarpıklık :
1

N

N∑
i=1

(xi − µ)3

σ3
(4)

Basıklık :
1

N

N∑
i=1

(xi − µ)4

σ4
(5)

Yukarıdaki (1)- (5) ifadelerindeki xi zaman uzayındaki
veriyi göstermektedir.

Bu ifadeler kullanılarak sağlam ve üç kanatçığı kırık
(arızalı) pervanenin takılı olduğu esnek pervaneli pompadan
alınan titreşim verileri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar
Tablo 1- 2 ve 3’de görülmektedir.

Tablo 1, 2 ve 3 incelendiğinde z eksenindeki basıklık
verisi üç kanatçığı kırık pervanede yüksek çıkarken, sağlam
pervanede düşük çıkmıştır. Bundan dolayı, zaman uzayı ana-
lizinde basıklık verisinin ayırt edici bir özellik olarak makine
öğrenmesinde kullanılabileceği değerlendirilmiştir.
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Şekil 5: Esnek pervaneli pompada tek kanatçığı kırık pervane
takılıyken toplanan titreşim verilerinin zaman uzayındaki görü-
nümü (600rpm)

Tablo 1: Motor 250 rpm hızla dönerken toplanan pompa titreşim
verilerinin başlıca zaman uzayı istatistikleri

250 rpm
x y z

sağlam arızalı sağlam arızalı sağlam arızalı
Rms 0.0693 0.0742 0.5132 0.5241 0.0163 0.0351

Basıklık 183,1426 251,2582 4.0025 23.8599 5.7690 36.9759
Çarpıklık 1.2917 1.7641 -0.3332 0.2216 0.0373 0.1056
Varyans 0.0039 0.0052 0.0034 0.0141 0.0001 0.0011

Ortalama 0.0296 0.0180 0.5099 0.5105 -0.0116 0.0115

4. Titreşim Verilerinin Frekans Uzayı
Analizi

Farklı dönüş hızlarında, sağlıklı ve arızalı pervaneli durumlar
için toplanan ivmeölçer verilerinin Fourier (FFT) dönüşümleri
hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Motor 600 rpm ile dönerken
alınan verilerin FFT dönüşümü, Şekil 7-8 ve 9’da sırasıyla
sağlam, tek kanatçığı kırık ve üç kanatçığı kırık pervaneler için
gösterilmiştir. Frekans uzayı analizinin anlamlandırılması için
motor ve pervane frekanslarının hesaplanması gerekmektedir.
Bu amaçla (6) ve (7) denklemleri ile frekans değerleri hesapla-
narak motor ve pervane frekansının harmonikleri incelenmiştir.

Tablo 2: Motor 600 rpm hızla dönerken toplanan pompa titreşim
verilerinin başlıca zaman uzayı istatistikleri

600 rpm
x y z

sağlam arızalı sağlam arızalı sağlam arızalı
Rms 0.2854 0.2767 0.6149 0.6368 0.2293 0.0734

Basıklık 3.7298 5.9501 3.0517 8.9631 5.9730 12.8877
Çarpıklık 0.2179 -0.4556 -0.0258 0.6017 0.2946 -0.5065
Varyans 0.0806 0.0763 0.1164 0.1441 0.0524 0.0053

Ortalama 0.0299 0.018 0.5116 0.5113 -0.0119 -0.0116

Şekil 6: Esnek pervaneli pompada üç kanatçığı kırık pervane
takılıyken toplanan titreşim verilerinin zaman uzayındaki görü-
nümü (600rpm)

Tablo 3: Motor 800 rpm hızla dönerken toplanan pompa titreşim
verilerinin başlıca zaman uzayı istatistikleri

800 rpm
x y z

sağlam arızalı sağlam arızalı sağlam arızalı
Rms 0.3179 0.4404 0.7014 0.7537 0.5084 0.1158

Basıklık 3.7123 2.6007 2.9099 5.5744 5.8808 5.5482
Çarpıklık 0.0866 -0.1736 -0.2484 0.4920 -0.3875 -0.0819
Varyans 0.1002 0.1937 0.2294 0.3055 0.2583 0.0133

Ortalama 0.0288 0.0181 0.5124 0.5124 -0.0140 -0.0117

fmotor =
2finverter

N
(6)

fpervane = fmotor ∗ n (7)

(6) denkleminde N motorun kutup sayısını, (7) denkle-
minde n pervanedeki kanatçık sayısını göstermektedir.

Şekil 7- 9 motorun dönüş hızı 600 rpm olup kullanılan mo-
tordaki kutup sayısı 6’dır. İnvertörden 30Hz verildiğinde, motor
(6) denklemine göre 10Hz’de dönerken, (7) denklemine göre
pervane ise 80 Hz’de dönmektedir. Bu değerlerden yola çıka-
rak frekans uzayı grafikleri incelendiğinde, tek kanatçığı kırık
(Şekil 8) ve üç kanatçığı kırık (Şekil 9) pervanelerin takılı ol-
duğu pompadan alınan örneklerde, motor dönüş hızı (600 rpm-
10Hz) ve harmoniklerinde genlikler ortaya çıkarken, sağlıklı
pervaneyle alınan ölçümlerde bu genliklerin (Şekil 8) belirgin
olmadığı tespit edilmiştir. Bu genliklerin tespiti ve doğru anali-
ziyle, pervane arızalarının belirlenmesinin ve sınıflandırılması-
nın (1,2,3 kanadı kırık vb.) mümkün olacağı değerlendirilmiştir.
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Şekil 7: Sağlıklı pervanenin takılı olduğu pompa ile toplanan
verilerin frekans uzayındaki görünümü

Bu tespite ek olarak tek kanatçığı kırık ve üç kanatçığı kırık per-
vanelerin frekans uzayı grafiklerinde pervanenin frekans değeri
harmoniklerinin ilkinin, üçüncü harmoniğe oranı fazla iken sağ-
lıklı pervanede bu oranın düşük olduğu da gözlemlenmiştir.
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Şekil 9: Üç kanatçığı kırık pervanenin takılı olduğu pompa ile
toplanan verilerin frekans uzayındaki görünüm

5. Sonuçlar
Bu çalışmada tekstil boyahanelerindeki üretim sürecini emüle
edebilmek için minyatür deney düzeneği tasarlanmıştır. Boya-
hanelerde sıklıkla karşılaşılan bir hata olan pervane kırılması
senaryosu üzerine odaklanılmıştır. Deney düzeneği üzerinden
4kHz örnekleme hızıyla sırasıyla x,y ve z eksenlerindeki titre-
şim verileri kaydedilerek MATLAB programında yazılan kod-
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Şekil 8: Tek kanatçığı kırık pervanenin takılı olduğu pompa ile
toplanan verilerin frekans uzayındaki görünümü

larla zaman uzayı ve frekans uzayı analizleri yapılmış ve kesti-
rimci bakım için kullanılabilecek özellikler elde edilmeye çalı-
şılmıştır. Zaman uzayı analizi için istatistiksel denklemlere da-
yanarak sağlıklı ve arızalı pervanelerin karşılaştırılması yapıl-
mış ve bunun sonucunda z ekseninin basıklık ölçütünün ayırt
edici bir özellik olarak kullanabileceği çıkarımı yapılmıştır. Fre-
kans uzayındaki karşılaştırmada ise sağlıklı pervanenin pervane
frekansının ilk harmoniğinin üçüncü harmoniğine oranı küçük
çıkarken, arızalı pervanede bu oranın yüksek olduğu gözlem-
lenmiştir. Ayrıca frekans uzayında, sağlıklı pervanede motor
dönüş frekansının harmoniklerinin tepe değerleri belirgin de-
ğilken, arızalı pervanelerde bu tepe değerleri ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle, motor frekansının harmoniklerindeki tepe değerleri
veya pervanenin harmoniklerinin oranlarının ayırt edici özellik
olarak kestirimci bakım algoritmalarında kullanılabileceği dü-
şünülmektedir.

6. Teşekkür

Buradaki sonuçlar, Tübitak tarafından desteklenen 5180025
numaralı ve ’Tekstil Boyahaneleri Mekatronik Sistemlerinde
Arıza Tespit/Tanılama için Tümleşik Sensör Füzyonu Algorit-
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Özetçe
Bu çalışmada, cayro stabilize gimbal sistemi için, farklı ya-

pıdaki kontrolcüler tasarlanmış olup, bu kontrolcüler ile yapılan
testler ile elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Gerçek sistem fre-
kans tanım bölgesinde modellendikten sonra, farklı yapıdaki 3
kontrolcü ile cayro hız döngüsü tasarlanmıştır. Tasarlanan cayro
hız döngüsünde kullanılan kontrolcüler sırasıyla 2 PI ve faz iler-
lemeli kontrolcü, 2 PI ve faz ilerlemeli kontrolcü ile bozucu
gözlemleyicisi, 3 PI ve faz ilerlemeli kontrolcüdür. Tasarlanan
kontrolcüler sistem üzerinde gerçeklenmiş, performansları ve
karakteristikleri karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Yapılan testler
sonucunda, bozucu bastırma yeteneği dolayısıyla stabilizasyon
performansı diğerlerine göre daha yüksek olan kontrolcü 3 PI
ve faz ilerlemeli kontrolcüsüdür. Bu çalışmada düşük frekans
bölgesinde, bozucuları daha iyi bastıran kontrolcü, 3 PI ve faz
ilerlemeli kontrolcü ile kullanılan yapıdır.

Abstract
In this study, different controller structures are designed for

gyro stabilized gimbal system and the results obtained from the
tests with these controllers are presented. After system model is
obtained in frequency domain, gyro rate loop is designed with
3 different controller structures. The controllers used in the de-
signed gyro rate loop are 2 PI and lead controller, 2 PI and lead
controller with disturbance observer and 3 PI and lead control-
ler, respectively. Performance and characteristics of designed
controllers are compared and discussed. According to test re-
sults disturbance rejection ability thus the stabilization accuracy
is more better with the 3 PI and lead controller structure.

1. Giriş
Stabilize sistemlerde temel kontrol döngüsü olan cayro hız dön-
güsü tasarımında bir çok farklı yöntem kullanılmaktadır [1, 2].

Bant genişliği, bozucu bastırma performansı, gürültüye karşı
duyarlılık ve model değişimlerine karşı gürbüzlük gibi paramet-
relerin iyileştirilmesine yönelik farklı tasarım metodları gelişti-
rilmektedir. Cayro stabilize sistemler için sıklıkla “Loop sha-
ping” (döngü uydurma) yöntemi kullanılmaktadır [3, 4]. Sta-
bilize platformlarında cayro hız döngüsünde kullanılan döngü
uydurma metodunda genellikle 2 PI ve faz ilerlemeli kontrol-
cüsü kullanılmaktadır [5–7]. Bazı durumlarda bozucu bastırma
yeteneğini güçlendirmek amacıyla cayro döngüsüne ek olarak
bozucu gözlemleyicisi döngüye eklenebilmektedir [8,9]. Bu ça-
lışmada 3 PI ve faz ilerlemeli kontrolcü yapısı da kullanılarak
tasarım yapılmıştır.

Frekans tanım bölgesinde kontrolcü tasarımında kullanıl-
mak üzere modelleme yapılması gerekmektedir. [10, 11]. Bu
model akım isteği ile cayro hız geribeslemesi arasında, değiş-
ken frekansta bir “Swept Sine” veya “Chirp” sinyali ile sis-
temi uyararak alınmıştır [3, 5]. Sistem frekans tepki fonksiyonu
ölçülürken, verilecek olan sinüs dalgasının genliği ve frekans
aralığı önem arz etmektedir. Sistemi sature etmeyecek şekilde
ama uyarmak için de yeterli bir genlikte sinyal uygulamak için
deneysel çalışma yapılarak modelleme yapılmıştır. Aksi halde
sistemin modeli doğru alınamaz ve bunda dolayıda tasarlanmış
olan kontrolcüler, sistemde olması gereken performansı göste-
remez.

Sonraki adımda ise, benzer faz ve kazanç payına sahip
farklı yapıdaki 3 kontrolcü sistemde gerçeklenmekte , sisteme
hareketli benzetim platformundan bozucu etkisi verilerek ger-
çek zamanlı veri toplanmakta ve stabilizasyon performans öl-
çümleri yapılmaktadır. Stabilizasyon performansı, cayro çıkı-
şının integralinin standart sapması alınarak hesaplanmaktadır
[12].

Yapılan testlerde, kullanılan kontrolcülerden diğerlerine
göre daha iyi stabilizasyon performansına sahip olan kontrolcü
yapısı, 3 PI ve faz ilerlemeli kontrolcüsüdür.Bu kontrolcü yapısı
ile özellikle düşük frekans bölgesinde diğer yapılara göre daha
iyi bozucu bastırma performansı elde edilebilmektedir.
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2. Sistemin Frekans Tanım Bölgesinde
Modellenmesi

Sisteme frekans bölgesinde, frekansı gittikçe artan bir sinüs dal-
gası verilerek modelleme çalışması yapılmıştır [13]. Modelleme
yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar mevcuttur. Bu
unsurlar;

• Uyarı sinyalinin frekans aralığı ilgilenilen bölgede seçil-
melidir. Cayro stabilize sistemler için tipik olarak cayro-
nun bant genişliğinin 5 katı olarak alınabilir.

• Sisteme uygulanacak olan sinüs sinyalinin genliği önem
arz etmektedir. Sisteme verilecek sinyalin genliği, siste-
min hangi bölgesinde modları olduğunu tespit edilmesini
sağlar. Eğer genliği istenilen düzeyde uyarılmazsa, sis-
tem doğru modellenemez. Genlik çok yüksek olursa ise
sürüş ya da sensör elemanları sature olabilir. Elde edilen
model gerçek modelden uzaklaştıkça kontrolcü tasarımı
gerçek sistemde istenilen performansa ulaşamaz.

• Lineer kontrolcü tasarımı yapılacağından modelin de gü-
rültü ve non-lineer etkilerden arındırılması istenmekte-
dir. Bu sebeple aynı frekans için birden fazla veri almak
faydalı olmaktadır.

• Sisteme uygulanan uyarı sinyali (1) denkleminde veril-
mektedir.

u(t) = Asin(2pifi(t)t+ φ) (1)

Buradaki φ ilk fazdır, f ise zamanla artan frekanstır. Böy-
lece frekans bölgesinde, sinüs sinyali ile uyarılarak frekans
tepki fonksiyonu ölçülmüştür [14,15]. Sistem modeli Şekil 1’de
verilmektedir.
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Şekil 1: Sistem Frekans Modeli.

3. Kontrolcü Tasarımı
3.1. 2 PI ve Faz İlerlemeli Kontrolcü ile Tasarlanan Cayro
Döngüsü

Tasarlanan kontrolcü yapısında 2 adet PI ile faz ilerlemeli kont-
rolcü kullanılmaktadır. Tasarlanan kontrolcü Şekil 2’te gösteril-
mektedir. 2 adet PI kontolcüsü, faz ilerlemeli kontrolcü ve ge-
nel bir kazanç katsayısı bulunmaktadır. Kontrolcünün transfer
fonksiyonu (2) denkleminde verilmektedir.

Şekil 2: 2 PI ve Faz İlerlemeli Kontrolcü.

Gc = Kg
(s+Ki1)(s+Ki2)(s+ fz)

s2(s+ fp)
(2)

Bu kontrolcü yapısıyla tasarlanan sistemin cayro hız dön-
güsünün,açık çevrim bode diyagramı Şekil 3’de verilmektedir.
Faz marjini 49.7◦ ve kazanç payı 5.69 dB olacak şekilde tasarım
yapılmıştır.
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System: LoopTransfer_C
Phase Margin (deg): 49.7
Delay Margin (sec): 0.00322
At frequency (Hz): 42.9
Closed loop stable? Not known

System: LoopTransfer_C
Gain Margin (dB): 5.69
At frequency (Hz): 79.5
Closed loop stable? Not known

Şekil 3: Açık Çevrim Bode Diyagramı.

Bu kontrolcü tasarımı için “bozucuya karşı tepkisi” Şe-
kil 4’te gösterilmektedir [16, 17]. Bozucuya karşı tepkisi düşük
frekans bölgesinde önemlidir [18]. Bu bölgede 1 Hz de -46.7
dB de başlamaktadır. Bu değer düşük frekans bölgesinde ne ka-
dar büyük bir değerden başlarsa, kontrolcü düşük frekansta olan
bozucuları daha iyi bastırmaktadır [19]. Kontrolcü, bozucuları
daha iyi bastırdığı için, sistemin stabilizasyon performansı art-
maktadır.

Sistemin cayro hız döngüsünün kapalı çevrim bant geniş-
liği 83.4 Hz olarak belirtilmiştir. Yapılan testlerde stabilizasyon
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System: IOTransfer_du2y
I/O: du to y
Frequency (Hz): 1
Magnitude (dB): -46.7

Şekil 4: Kontrolcünün Bozucuya Karşı Tepkisi

performansı 43x olarak hesaplanmıştır (Proje hassasiyetleri se-
bebiyle gerçek sonuçlar ve kontrolcü parametreleri verilmemiş-
tir. Performans karşılatırması yapılabilmesi için gerçek sonuçlar
oranlanarak verilmiştir).

3.2. 2 PI, Faz İlerlemeli Kontrolcü ve Bozucu Gözlemleye-
cisi ile Tasarlanan Cayro Döngüsü

Tasarlanan kontrolcünün 2 PI kontrolcü yapısından farkı dön-
güye bozucu gözlemleyecisi eklenmesidir. [9, 20].

Cayro hız döngüsünde performans arttırmak amacıyla bi-
rinci derece bozucu gözlemleyecisi kullanılmaktadır. [20]. Kul-
lanılan bozucu gözlemleyecisi modeli Şekil 5’de verilmektedir.

Şekil 5: Bozucu Gözlemleyecisi [20]

Bozucu gözlemleyecisi çıkış torku ile cayro arasında ilişki
(3) ve (4) denklemlerinde verilmiştir. Burada verilen Ic akım
komutu, Id bozucu tork için elde edilen akım, wg cayro hız ge-
ribeslemesi, Ko gözlemleyici kazancı, Kt motor sabiti,J siste-
min ataletidir.

Id
Ko

= wg − (Ic − Id)Kt

Js
(3)

IdKt = (Jswg − IcKt)
(Ko/J)

s+Ko/J
(4)

Çıkarımı yapılan bozucu tork (4) denkleminde ifade edilen
ikinci terim bir alçak geçiren filtredir. Alçak geçiren filtre ile
bozucu gözlemeyicisinin, bozucu bastırmanın etkin olduğu fre-
kans aralığı belirlenmektedir. Frekans aralığı Ko/J ifadesi ile
belirlenir. Sistemin ataleti sabit olduğu için bozucu gözlemleyi-
cisinin kazancını değiştirerek, bozucu bastırma frekans aralığı
değişmektedir.

Bu kontrolcü ile yapılan testlerde stabilizasyon performansı
18x olarak ölçülmüştür.

3.3. 3 PI ve Faz İlerlemli Kontrolcüsü ile Tasarlanan Cayro
Döngüsü

Bu tipdeki kontrolcü de 3 PI kontrolcüsü ve faz ilerlemeli kont-
rolcüsü ile cayro hız döngüsü tasarlanmıştır. Bu kontrolcünün
tasarımı ile düşük frekans bölgesinde bozuculara karşı tepkisi-
nin diğer tipdeki kontrolcülere göre daha iyi olması beklenmek-
tedir.

Şekil 6: 3 PI ve Faz İlerlemeli Kontrolcüsü

Tasarlanan kontrolcünün transfer fonksiyonu (5) denkle-
minde verilmiştir.

Gc = Kg
(s+Ki1)(s+Ki2)(s+Ki3)(s+ fz)

s3(s+ fp)
(5)

Bu kontrolcü yapısıyla tasarlanan cayro döngüsünün açık
çevrim bode diyagramı Şekil 7’de gösterilmiştir.

-60

-40

-20

0

20

40

60

K
az

an
ç 

(d
B

)

From: uc  To: uc

100 101 102
-450

-405

-360

-315

-270

-225

-180

-135

-90

F
az

 (
de

g)

Frekans  (Hz)

System: LoopTransfer_C
Phase Margin (deg): 43
Delay Margin (sec): 0.00351
At frequency (Hz): 34
Closed loop stable? Yes

System: LoopTransfer_C
Gain Margin (dB): 5.8
At frequency (Hz): 66.5
Closed loop stable? Yes

Şekil 7: Açık Çevrim Bode Diyagramı.
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Şekil 8: Kontrolcünün Bozucuya Karşı Tepkisi

Döngünün açık çevrim bode diyagramında görüldüğü gibi
faz marjini 47.2 Hz ve kazanç marjini 5.75 dB olarak tasarlan-
mıştır.

Bu kontrolcü ile tasarlanan döngünün bozucuya karşı tep-
kisi Şekil 8’de gösterilmiştir. Bozucu tepkisi, düşük frekans böl-
gesinde 1 Hz’de -51.8 dB’de başlamaktadır.

Bu kontrolcü ile yapılan testlerde stabilizasyon performansı
13x olarak belirlenmiştir. 3 PI ve faz ilerlemeli kontrolcü yapısı
ile tasarlanan döngünün bozucu bastırma yeteneği dolayısıyla
stabilizasyon performansı diğer tipteki kontrolcülere göre daha
iyi çıkmaktadır.

4. Sonuçlar

Bu çalışmada özetle, cayro stabilize gimbal sistemlerinde, ta-
sarlanmış olan benzer faz - kazanç payına ve bant genişliğine
sahip, farklı yapıdaki kontrolcüler sistem üzerinde gerçeklene-
rek test edilmiş, sistemin stabilizasyon performansı ölçülmüş-
tür. Alınan ölçümlere göre, benzer faz-kazanç payına ve bant
genişliğine sahip kontrolcülerin, stabilizasyon performansı ve
bozucuya karşı tepkileri farklılık göstermektedir. Bunun sebebi
ise, cayro hız döngüsünde tasarlanan kontrolcülerin özellikle
düşük frekans bölgesinde bozuculara (gemi, tank, uçak gibi bir-
çok platform düşük frekans bölgesinde temel bozucu karakte-
ristiğine sahiptir) karşı tepkilerinin farklı olmasından kaynak-
lanmaktadır. Kontrolcülerin bozuculara karşı tepkileri Şekil 9’te
kıyaslanmaktadır.

Bu çalışmada yer alan kontrolcü tipleri için düşük frekans
bölgesinde bozuculara karşı tepkisi en düşük olan kontrolcü 2
PI ve faz ilerlemeli kontrolcü ile kullanılan yapıdır. Bu yapıya
bozucu gözlemleyicisi eklenerek daha yüksek stabilizasyon per-
formansına ulaşılmıştır. Bu iki kontrolcü yapısından daha yük-
sek stabilizasyon performansına sahip kontrolcü yapısı ise 3 PI
ve faz ilerlemeli kontrolcüdür.
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Özetçe

Bu çalışmada yüksek mertebeden sistemler için kesirli mer-
tebe PID kontrolörler, frekans tanım bölgesine dayalı iki farklı
analitik tasarım yöntemi kullanılarak zaman tanım bölgesi kri-
terlerine göre tasarlanmıştır. Bu amaçla yüksek mertebeden sis-
temleri modellemek için iki kesirli mertebeye sahip ölü zamanlı
bir model yapısı seçilmiştir. İlk tasarım yönteminde, referans
model Bode ideal çevrimli transfer fonksiyonu olarak alınmış
ve tasarım, iç model kontrol yapısına dayandırılmıştır. İkinci
yöntemde ise referans model Bode ölü zamanlı ideal çevrimli
transfer fonksiyonu olarak belirlenmiş ve tasarım, sistem mode-
linin tersine dayandırılmıştır. Bu iki tasarım yönteminin zaman
bölgesinde kriterlerini sağlamadaki başarımı iki farklı yüksek
mertebe sistem üzerinde test edilmiş ve benzetim sonuçları bu
iki tasarım yönteminin tatmin edici sonuçlar verdiğini göster-
miştir.

Abstract

In this study, fractional order PID controllers for higher or-
der systems are designed based on time domain specifications
using two different analytical design methods, which depend
on some frequency domain specifications. For this reason, two
fractional orders plus dead time model are chosen to represent
higher order systems In the first design method, the reference
model is taken as Bode’s ideal loop transfer function and its
design is based on internal model control structure. In the se-
cond design method, Bode’s ideal loop transfer function plus
dead time is taken as a reference model and its design is based
on the inverse of the model without dead time. The performance
of these design methods to satisfy the time domain specification
are tested on two different higher order systems. The simulation
results show that these design methods based on time domain
specifications yield satisfactory performances.

1. Giriş
Kesirli mertebe hesaplama, 17. yy’da ortaya çıkan bir konu ol-
masına rağmen kontrol alanına uygulamaları açısından oldukça
yeni bir alandır. Doğadaki sistemlerin modellenmesi ve kontro-
lunda tam sayı mertebe eşdeğerlerine kıyasla daha fazla esnek-
lik ve daha çok yarar sağlar. [1]. Kesirli mertebe hesaplamanın
kontrol alanına uygulanması kontrolör ve sistem çeşitleri açı-
sından üç farklı kombinasyon daha sunar: Kesirli mertebe sis-
temler için tam sayı mertebe kontrol [2–4], Tam sayı mertebe
sistemler için kesirli mertebe kontrol [5–7], Kesirli mertebe sis-
temler için kesirli mertebe kontrol [8–11]. Ayrıca tam sayı mer-
tebe PID kontrolör yapısı kesirli mertebe PID kontrolör yapısına
genelleştirilebilir [12,13]. Kesirli mertebe PID kontrolör yapısı-
nın tam sayı mertebe eşdeğerinden farkı kesirli mertebe integral
ve türev olmak üzere iki tane daha serbest parametreye sahip ol-
masıdır. Literatürde, kesirli ve tam sayı mertebe PID kontrolör-
lerin özelliklerini karşılaştıran çeşitli çalışmalar vardır [1, 5, 8].

Doğadaki sistemlerin dinamik davranışlarını ifade edebil-
mek için yüksek mertebe diferansiyel denklemelere sıklıkla ih-
tiyaç duyulur. Bu sistemler için uygun bir kontrolör tasarlamak
oldukça zor bir konudur. Bu sebeple yüksek mertebe transfer
fonksiyonları birinci ve ikinci mertebe tam sayı ölü zamanlı
modellere indirgenebilir. [14]. Literatürde bu tam sayı mertebe
indirgenmiş modelleri kullanarak kesirli mertebe PID kontro-
lör parametrelerini ayarlayan pek çok yöntem bulunmaktadır
[15–20]. Fakat bu yöntemlerde, indirgenmiş tam sayı model-
ler sistemin dinamik davranışını tanımlamada yetersiz kalabi-
lir. Bu sebeple bu tam sayı modellere bağlı tasarlanan kontro-
lörler tatmin edici performans vermeyebilirler. Bu problemin
üstesinden gelmek için indirgenmiş tam sayı mertebe modelle-
rin kesirli mertebe eşdeğerleri kullanılabilir. İndirgenmiş kesirli
mertebe modellerin tam sayı mertebe eşdeğerlerine göre sistem
davranışlarını daha iyi ifade ettiğini gösteren pek çok çalışma
vardır [1, 11, 21]. Ayrıca bu modeller çeşitli kontrolör tasarım
yöntemleri için de kullanılır [1, 4, 8–11].

Bu çalışmada yüksek mertebeden sistemler için kesirli mer-
tebe PID kontrolörler [9] ve [21] nolu çalışmalarda verilen iki
farklı analitik tasarım yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Bu
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amaçla yüksek mertebeden sistemleri modellemek için iki ke-
sirli mertebeye sahip ölü zamanlı indirgenmiş bir model (İK-
MÖZM) yapısı seçilmiştir. Kontrolör parametreleri yükselme
zamanı, aşım ve tepe zamanı gibi zaman tanım bölgesi kriter-
lerine göre ayarlanmıştır. İlk tasarım yönteminde [9], ileri yo-
lunda Bode ideal transfer fonksiyonu bulunan birim geri besle-
meli sistem referans model olarak alınır. Yüksek mertebe sis-
temler için İKMÖZM modeli kullanılarak iç model kontrol ta-
banlı PID kontrolör tasarımı önerilir. Faz payı, kazanç geçiş fre-
kansı, kazanç değişimlerine karşı dayanıklılık ve sürekli hal ha-
tasının yok edilmesi olmak üzere bu dört kriteri sağlatacak re-
ferans model parametreleri bulunur. İkinci yöntemde [21] ise
ileri yolunda Bode ideal transfer fonksiyonu ve İKMÖZM mo-
delinin ölü zamanı bulunan birim geri beslemeli sistem referans
model olarak alınır. Yüksek mertebe sistemler için İKMÖZM
modelinin ölü zamansız kısmının tersine dayalı PID kontrolör
tasarımı önerilir. Faz payı, kazanç geçiş frekansı ve sürekli hal
hatasının yok edilmesi olmak üzere bu üç kriteri sağlatacak re-
ferans model parametreleri bulunur. Bu iki yöntemde isterler
frekans bölgesinde tanımlanır. İki yöntemde referans modeller-
den isterlerin zaman tanım bölgesinde seçilmesi bu çalışmanın
yeniliğidir. Bu iki tasarım yönteminin zaman bölgesinde kri-
terlerini sağlamadaki başarımı iki farklı yüksek mertebe sistem
üzerinde test edilmiş ve benzetim sonuçları bu iki tasarım yön-
teminin tatmin edici sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Bu çalışma şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2’de bahsedi-
len kesirli mertebede PID kontrolör tasarım yöntemleri anlatıl-
mış ve referans modellerin zaman tanım bölgesi karakteristik-
leri verilmiştir. Bölüm 3’te kullanılan tasarım yöntemlerin ba-
şarımını göstermek için iki farklı yüksek mertebe sistem için
kesirli mertebe PID kontrolörler tasarlanmıştır. Bölüm 4’te ça-
lışma ile ilgili sonuçlar verilmiş ve gelecek çalışmalar tartışıl-
mıştır.

2. Kesirli Mertebe PID tasarım yöntemleri
Kesirli mertebe PID tasarım yöntemleri için gerekli referans
modelin blok diyagramı Şekil 1’de verilir. Bu durumda refe-
rans model

Tref (s) =
L(s)

1 + L(s)
(1)

biçiminde ifade edilir. İlk yöntemde ileri yolda Bode ideal trans-
fer fonksiyonu, ikinci yöntemde Bode ölü zamanlı ideal transfer
fonksiyonu kullanılır.

Şekil 1: Referans modelin blok diyagramı.

Şekil 2’de verilen birim geri beslemeli kontrol sisteminin

transfer fonksiyonu

T (s) =
C(s)G(s)

1 + C(s)G(s)
(2)

biçimindedir. Burada G(s) sistem modeli yüksek mertebe sis-
tem dinamiklerini iyi bir şekilde yansıtan iki kesirli mertebeye
sahip ölü zamanlı indirgenmiş yapıda seçilir. Bu yapı aşağıda
şekildedir:

G(s) =
Kf

sα + 2ζωnsβ + ω2
n

e−sL. (3)

C(s) kontrolörü de (2)’deki T (s) transfer fonksiyonunu
(1)’deki Tref (s) referans modeline mümkün olduğunca yaklaş-
tıracak şekilde tasarlanır.

Şekil 2: Birim geri beslemeli kontrol sistemin blok diyagramı.

2.1. Bode ideal çevrimli transfer fonksiyonuna dayalı tasa-
rım

Şekil 1’de verilen L(s) transfer fonksiyonu,

L(s) =
K

sγ
(4)

Bode ideal transfer fonksiyonu biçiminde seçilir [9]. Bu transfer
fonksiyonu γ < 0 ve γ > 0 iken sırasıyla kesirli mertebeden
türev ve kesirli mertebeden integratörü tanımlar. γ parametresi
kesirli sayı olmasının yanında tam sayı da olabilir. Bu transfer
fonksiyonun genlik eğrisi logaritmik eksende −20γ dB/dec sa-
bit bir eğime ve faz eğrisi de tüm frekanslar için −γπ/2 rad
değerine sahiptir. Bu transfer fonksiyonu faz payı, kazanç geçiş
frekansı gibi frekans bölgesinde verilen isterleri rahat bir şe-
kilde hesaplamamıza olanak sağlar.

Şekil 1’de ileri yolda Bode ideal transfer fonksiyonu kulla-
nıldığında aşağıdaki referans model elde edilir:

T (s) =
K

K + sγ
(5)

Bu referans modelin zaman bölgesi karakteristikleri sırasıyla
yüzde aşım, yükselme zamanı ve tepe zamanı olmak üzere [22]
nolu çalışmada aşağıdaki şekilde türetilmiştir :

Mp = 8(γ − 1)(γ − 0.75)

Tr =
0.131(γ + 1.157)2

(γ − 0.724)K
1
γ

(6)

Tp =
0.131(γ + 1.157)2

(γ − 0.724)K
1
γ

Burada türetilen formülleri anlaşılır kılmak için ωc = K
1
γ eşit-

liği kullanılır.
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(3) nolu denklemdeki sistem modeli ve (5) nolu denklem-
deki referans modeli kullanılarak iç model kontrolör tasarımı
yapılır:

CIMC(s) =
K(sα + 2ζωns

β + ω2
n)

Kf (sγ +K)
(7)

İç model kontrolör yapısından Şekil 2’deki birim geri bes-
lemeli kontrol yapısına geçiş yapmak için G(s) sistem mode-
lindeki ölü zaman için Taylor açılımı kullanılır ve birkaç dü-
zenleme sonunda C(s) kontrolörü aşağıda verilen filtreli kesirli
mertebe PID yapısında sunulur:

C(s) =
sβ−1

1 + (1/KL)sγ−1︸ ︷︷ ︸
KMF

2ζωn
KfKL

(
1 +

ωn
2ζsβ

+
sα−β

2ζωn

)
︸ ︷︷ ︸

PIβDα−β

(8)

2.2. Bode ölü zamanlı ideal çevrimli transfer fonksiyonuna
dayalı tasarım

Şekil 1’de verilen L(s) transfer fonksiyonu,

L(s) =
K

sγ
e−sL (9)

Bode ölü zamanlı ideal transfer fonksiyonu biçiminde ifade edi-
lir [21]. Bu transfer fonksiyonu faz payı, kazanç geçiş frekansı
gibi frekans bölgesinde verilen isterleri ölü zamanlı sistemler
için rahat bir şekilde hesaplamamıza olanak sağlar.

Şekil 1’de ileri yolda Bode ölü zamanlı ideal transfer fonk-
siyonu kullanıldığında aşağıdaki refereans modele ulaşılır:

T (s) =
Ke−sL

Ke−sL + sγ
(10)

Bu referans modelin zaman bölgesi karakteristikleri [21] nolu
çalışmada türetilmiştir.

ωc = 10
logK
γ

ve
φm = π − γπ/2− ωcL

olmak üzere yüzde aşım,

Mp(φm, ωc, L) = a+ bφm + cwc (11)

yapısındadır ve bu yapının katsayıları aşağıdaki şekildedir:

a = 7.715L2 − 12.18L+ 38.92,

b = −0.09735L2 + 0.1535L− 0.4444,

c = −20.73L+ 0.07826.

Tepe zamanı ise

d = −0.0003099L2 + 0.0007994L+ 0.0004195,

e = 0.02212L2 − 0.0608L− 0.02781,

f = −0.3042L2 + 0.899L+ 3.354.

olmak üzere

tp(φm, ωc, L) =
dφ2

m + eφm + f

ωc
(12)

biçiminde ifade edilebilir. Yükselme zamanı ise

g = 0.00009742L+ 0.0001439,

h = −0.001511L2 − 0.005112L− 0.005174,

i = 0.02833L2 + 0.0001581L+ 1.114.

olmak üzere

tr(φm, ωc, L) =
gφ2

m + hφm + i

ωc
(13)

biçimindedir.
(10) nolu referans modelde L değeri (3) nolu denklemdeki

indirgenmiş modelin ölü zamanı eşitlenerek indirgenmiş mo-
delin ölü zamansız kısmının tersi alınır ve kontrolör aşağıdaki
biçimde ifade edilir:

C(s) =
K(sα + 2ζωns

β + ω2
n)

Kfsγ
(14)

C(s) kontrolörü aşağıdaki filtreli kesirli mertebe PID yapısında
düzenlenir:

C(s) = sβ−γ︸ ︷︷ ︸
KMF

2Kζωn
Kf

(
1 +

ωn
2ζsβ

+
sα−β

2ζωn

)
︸ ︷︷ ︸

PIβDα−β

(15)

3. Benzetim Çalışmaları
Benzetimlerde [11] nolu referansta verilen iki yüksek mertebe
sistemin İKMÖZM indirgenmiş modelleri kullanılacaktır. Ke-
sirli mertebe operatörün gerçeklenmesi için aşağıdaki Ousta-
loup filtresi yaklaşımı kullanılacaktır:

sα ≈ O(sα) = K′
N∏
k=1

s+ ω′k
s+ ωk

(16)

Burada N filtre mertebesini, α ∈ (0, 1) kesirli mertebeyi be-
lirtir. K′, ω′k, ωk sırasıyla filtrenin kazancını, sıfırlarını ve ku-
tuplarını gösterir ve ωh, ωl üst ve alt frekans sınır değerlerini
belirtmek üzere aşağıdaki şekilde hesaplanır:

K′ = ωαh .

ω′k = ωl

(
ωh
ωl

) 2k−1−α
2N

, (17)

ωk = ωl

(
ωh
ωl

) 2k−1+α
2N

,

Bu yaklaşımda filtre mertebesi 11, alt ve üst frekans sınır değer-
leri [10−3103] alınacaktır.

Benzetim 1: Aşağıda verilen yüksek mertebeden sistemin

P1(s) =
1

(s+ 1)4
, (18)

İKMÖZM indirgenmiş modeli

G1(s) =
0.22287e−0.5532s

s2.2251 + 0.86316s1.0389 + 0.22394
(19)

biçimindedir [11]. Tasarım kriteri olarak referans modelden %5

maksimum aşım, 12 sn yükselme zamanı istensin. İlk yön-
temde tasarım için gerekli γ veK değerleri (6) nolu denklemler
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yardımıyla sırasıyla 1.1545 ve 0.09949 olarak bulunur. İkinci
yöntemde ise L değerinin 0.5532 seçilmesiyle γ ve K değer-
leri (11)ve (13)nolu denklemler yardımıyla sırasıyla 1.1532 ve
0.09378 olarak hesaplanır. Sırasıyla (8) ve (15) nolu denklemler
kullanılarak aşağıdaki kontrolörler hesaplanır:

C1(s) =
7s0.0389

1 + 18.169s0.154

(
1 +

0.259

s1.0389
+ 1.158s1.186

)
C2(s) =

0.3632

s0.114

(
1 +

0.259

s1.0389
+ 1.158s1.186

)
(20)

Şekil 3 ve 4’te sırasıyla tasarlanan kontrol sistemlerinin ce-
vapları ve kontrol işaretleri verilmiştir. Tablo 1’de zaman ta-
sarım bölgesi isterleri ve tasarlanan kontrol sistemlerin zaman
bölgesi karakteristikleri verilmiştir. Buna göre tasarlanan kont-
rol sistemleri birbirine çok yakın sistem yanıtları ve kontrol işa-
retleri verdiği Şekil 3’ten ve zaman bölgesi isterlerini yaklaşık
olarak karşıladıkları Tablo 1’den rahatlıkla görülür.
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Şekil 3: Kontrol sistemlerinin cevapları.
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Şekil 4: Kontrol sistemlerinin kontrol işaretleri.

Benzetim 2: Aşağıda verilen bir diğer yüksek mertebeden
sistemin

P2(s) =
9

(s+ 1)(s2 + 2s+ 9)
, (21)

İKMÖZM indirgenmiş modeli

G2(s) =
0.22287e−0.5532s

s2.2251 + 0.86316s1.0389 + 0.22394
(22)

Tablo 1: Kontrol sistemlerinin zaman bölgesi karakteristikleri

Aşım (%) Yükselme zamanı(s)
İsterler 5 12

Yöntem I 4.63 12.08
Yöntem II 5.14 11.81

şeklindeir [11]. Tasarım kriteri olarak referans modelden %10

maksimum aşım, 30 sn tepe zamanı istensin. İlk yöntemde ta-
sarım için gerekli γ ve K değerleri (6) nolu denklemler yar-
dımıyla sırasıyla 1.25 ve 0.06399 olarak bulunur. İkinci yön-
temde L değerinin 0.1217 seçilmesiyle γ veK değerleri (11)ve
(13)nolu denklemler yardımıyla sırasıyla 1.2818 ve 0.05952
olarak hesaplanır. Sırasıyla (8) ve (15) nolu denklemler kulla-
nılarak aşağıdaki kontrolörler hesaplanır:

C3(s) =
9.6198s0.0201

1 + 130.427s0.25

(
1 +

0.8549

s1.0201
+ 0.19126s1.4472

)
C4(s) =

0.45606

s0.2428

(
1 +

0.8549

s1.0201
+ 0.19126s1.4472

)
(23)

Şekil 5 ve 6’da sırasıyla tasarlanan kontrol sistemlerinin ce-
vapları ve kontrol işaretleri verilmiştir. Tablo 2’de zaman ta-
sarım bölgesi isterleri ve tasarlanan kontrol sistemlerin zaman
bölgesi karakteristikleri verilmiştir. Buna göre tasarlanan kont-
rol sistemleri birbirine yakın sistem yanıtları ve kontrol işaret-
leri verdiği Şekil 5’ten ve zaman bölgesi isterlerini yaklaşık ola-
rak karşıladıkları Tablo 2’den rahatlıkla görülür.
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Şekil 5: Kontrol sistemlerinin cevapları.

Tablo 2: Kontrol sistemlerinin zaman bölgesi karakteristikleri

Aşım (%) Tepe zamanı(s)
İsterler 10 30

Yöntem I 9.49 31.35
Yöntem II 11.83 29.07

İki yöntem kıyaslandığında zaman bölgesi isterlerini sağ-
lamada birinin diğerine göre üstünlüğünden bahsedilemez. Bir
yöntem bir istere daha yakın sonuçlar veriyorken diğer yöntem
ikinci istere daha yakın sonuçlar üretir. Fakat iki yöntemin de
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Şekil 6: Kontrol sistemlerinin kontrol işaretleri.

zaman tanım bölgesi isterlerini karşılamada tatmin edici sonuç-
lar verdiği söylenebilir.

4. Sonuçlar
Bu çalışmada yüksek mertebeden sistemler için kesirli mertebe
PID kontrolörler iki farklı analitik tasarım yöntemi kullanıla-
rak tasarlanmıştır. Bu amaçla yüksek mertebeden sistemleri mo-
dellemek için iki kesirli mertebeye sahip ölü zamanlı bir mo-
del yapısı seçilmiştir. Kontrolör parametreleri aşım, tepe za-
manı ve yükselme zamanı gibi zaman tanım bölgesi kriterle-
rine göre ayarlanmıştır. İlk tasarım yönteminde, referans mo-
del Bode ideal çevrimli transfer fonksiyonu olarak alınmış ve
tasarım, iç model kontrol yapısına dayandırılmıştır. İkinci yön-
temde ise referans model Bode ölü zamanlı ideal çevrimli trans-
fer fonksiyonu olarak belirlenmiş ve tasarım, sistem modeli-
nin tersine dayandırılmıştır. Benzetim çalışmalarında iki farklı
yüksek mertebeden sistemin indirgenmiş kesirli mertebe modeli
kullanılmıştır ve zaman tanım bölgesi isterlerine göre ayarlanan
kontrolörler isterleri karşılamada tatmin edici sonuçlar verdiği
görülmüştür. Gelecek çalışmalar içinde zaman bölgesi kriterle-
rine dayalı bu yöntemlerin gerçek zamanlı uygulaması yer ala-
bilir.
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“Online tuning of derivative order term in fractional cont-
rollers,” in 2018 6th International Conference on Control
Engineering Information Technology (CEIT). IEEE, 2018,
pp. 268–272.

[8] H. Malek, Y. Luo, and Y. Q. Chen, “Identification and tu-
ning fractional order proportional integral controllers for
time delayed system with a fractional pole,” Mechatro-
nics, vol. 23, pp. 746–54, 2013.

[9] M. Bettayeb and R. Mansouri, “Fractional IMC-PID-filter
controllers design for non-integer order systems,” Journal
of Process Control, vol. 24, pp. 261–71, 2014.

[10] A. Tepljakov, E. Petlenkov, and J. Belikov, “Gain and or-
der scheduled fractional-order PID control of fluid level in
a multi-tank system,” in Proceedings of 2014 IEEE Inter-
national Conference on Fractional Differentiation and Its
Applications. IEEE, 2014, pp. 1–6.

[11] S. Das, S. Saha, S. Das, and A. Gupta, “On the selection of
tuning methodology of FOPID controllers for the control
of higher order processes,” ISA Transactions, vol. 50, no.
3, pp. 376–88, 2011.

[12] I. Podlubny, Advanced PID control, Academic Press,
1999.

[13] I. Podlubny, “Fractional-order systems and PIλDµ cont-
rollers,” IEEE Transactions on Automatic Control, vol.
44, no. 1, pp. 208–14, 1999.

[14] Sigurd Skogestad, “Simple analytic rules for model re-
duction and PID controller tuning,” Journal of Process
Control, vol. 13, no. 4, pp. 291–309, 2003.

[15] D. Valério and J. S. da Costa, “Tuning of fractional PID
controllers with Ziegler–Nichols–type rules,” Signal Pro-
cessing, vol. 86, no. 10, pp. 2771–84, 2006.

[16] Y.Q. Chen, T. Bhaskaran, and D. Xue, “Practical tuning
rule development for fractional order proportional and in-
tegral controllers,” Journal of Computational and Nonli-
near Dynamics, vol. 3, no. 2, pp. 021403, 2008.

[17] H. Li, Y. Luo, and Y.Q. Chen, “A fractional order proporti-
onal and derivative (FOPD) motion controller: tuning rule
and experiments,” IEEE Transactions on Control Systems
Technology, vol. 18, no. 2, pp. 516–20, 2010.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

56



[18] C.A. Monje, A. J. Calderon, B. M. Vinagre, Y.Q. Chen,
and V. Feliu, “On fractional PIλ controllers: some tuning
rules for robustness to plant uncertainties,” Nonlinear Dy-
namics, vol. 38, no. 1-4, pp. 369–81, 2004.

[19] C. A. Monje, B. M. Vinagre, V. Feliu, and Y. Q. Chen,
“Tuning and auto-tuning of fractional order controllers for
industry applications,” Control Engineering Practice, vol.
16, pp. 798–812, 2008.

[20] J.Y. Cao, J. Liang, and B.G. Cao, “Optimization of frac-
tional order PID controllers based on genetic algorithms,”
in Proceedings of 2005 International Conference on Mac-
hine Learning and Cybernetics. IEEE, 2005, vol. 9, pp.
5686–9.

[21] E. Yumuk, M. Güzelkaya, and İ. Eksin, “Analytical frac-
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Özetçe 

Bu çalışmada, Kontrol Sistemleri dersi alan öğrencilerin 

başarılarını artırmak için yenilikçi deney setleri üzerine 

çalışılmıştır. Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe 

dökmelerine yardımcı olmak üzere geliştirilen deney seti 

modüler ve taşınabilir yapıda tasarlanmış olup geleneksel 

rakiplerine kıyasla daha az yer kaplamaktadır. AR-GE 

çalışması tamamlanan MATLAB – Simulink Kontrollü 

DC Motor Deney Modülü, Kontrol sistemlerinin temel 

konularını inceleyen deney föyleri ve ön çalışmalarını 

içermektedir. Setin kolay kurulum ve taşınabilir özellikleri 

sayesinde kullanıcı pratik bir şekilde deneyleri set 

üzerinden uygulayabilmektedir. Kontrol Deney Seti, 

MATLAB Simulink paketiyle programlanmakta ve DC 

Motor uygulamalarından oluşmaktadır. Sistem olarak DC 

motor ve yazılım olarak MATLAB ve Simulink 

programlarının kullanılması mühendislik sistemleri 

modellemek isteyen, sensör, simülasyon denemeleri 

yapmak isteyen, kontrolcü tasarımı, sinyal işleme ve 

sinyal filtreleme konularında çalışmak isteyen öğrenciler 

için faydalıdır. 

Abstract 

In this study, innovative experiment kits were studied to 
increase the success of the students who take Control 
Systems course. This training kit is developed to help 
students experience the practical applications and 
combine them with the theoretical knowledge. The 

experiment kit is designed in a modular and portable 
structure and takes up less space than traditional 
competitors. 
MATLAB - Simulink Controlled DC Motor Training Kit, 
whose research and development has been completed, 
includes  experiment work-sheets and preliminary papers 
for examining the basic subjects of the control systems. 
Thanks to the easy installation and portable features of the 

kit, the user can implement the experiments in a 
laboratory or an ordinary classroom. The DC Motor 
Training Kit is programmed with MATLAB Simulink 
package and consists of DC Motor Control applications. 
Using DC motor as a system and MATLAB/Simulink as 
software are helpful for  the students who want to learn 
modeling engineering systems, testing  

 

simulations, studying on controller design, signal 
processing and signal filtering. 

Anahtar Kelimeler: eğitim, kontrol, mekatronik, 

zaman, mühendislik, sistem, eğitim setleri, dijitalleşme, 

yenilikçi. 

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 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]–[5]. Bu 

araştırmaların sonuçlarından yola çıkılarak Türkiye’deki 

kontrol dersi verilen üniversitelerin laboratuvarları 
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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. Yurt dışındaki bilgisayar kontrollü 

dijital deney setleri yüksek fiyatlı olmasından dolayı 

okullar bir laboratuvarda her öğrencinin faydalanabileceği 

miktarlarda alamamaktadırlar. Az miktarda alınan setler 

ile bir laboratuvar planı oluşturulamamakta ve alınan 

setler verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. Bu 

eksiklikler göz önünde bulundurularak öğrencilerin teorik 

bilgilerini en etkili şekilde pratiğe dökebilmelerine 

yardımcı olacak laboratuvar ekipmanları üzerine 

çalışılmaya başlanmıştır. 

Geliştirmeye uygun açık kaynak modellere sahip 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. 

DC Motor kontrol modülü (hello 1.0) bilgisayar kontrollü 

yapısı sayesinde kullanıcının kontrol sistemleri ders 

içeriğini pratiğe dökecek geniş bir deney havuzuna 

sahiptir. DESARD tarafından kurgulanan, deney seti 

kullanım videoları, eğitim videoları, MATLAB – 

Simulink eğitim videoları oluşturulan web sitesinde 

bulunmaktadır [8], kullanıcı kitlesine ve meraklılara 

çeşitli kontrol uygulamaları ortamı sağlamaktadır.  

DC Motor kontrol modülünün (hello 1.0) 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, deney seti 

tasarımının, set ile sağlanan araçların amaçlarının ve 

görevlerinin anlatıldığı 2. Bölüm, Arkaplan, seti 

oluşturma aşamasında edindiğimiz temel hedeflerinin 

anlatıldığı 3. Bölüm, Motivasyon, AR-GE çalışmaları 

sonucu oluşturulacak diğer Kontrol modüllerinin 

anlatıldığı 4. Bölüm, deney seti ile verilecek olan deney 

föy içeriklerinin anlatıldığı 5. Bölüm, Temel Deneyler, 

deney föy içerikleri oluşturulurken kullanılan yazılım 

detaylarının anlatıldığı 6. Bölüm Kullanıcı Senaryosu ve 

son olarak deney seti üzerinde gerçekleştirilmesi 

hedeflenen görevlerin anlatıldığı 7. Bölüm, İlerideki 

Planlar bölümlerinden oluşmaktadır.  

2. Arkaplan 

Okullar kısıtlı bütçe ile alınan malzemelerin ihtiyaca en iyi 

şekilde cevap vermesini ve ileriye dönük en etkili şekilde 

kullanılmasını ister. Bu amaçla akademisyenin, 

laboratuvardan görevli asistanının daha az efor sarf 

edeceği, öğrencinin kendi başına deneyleri yapabileceği 

bir ortam istemektedirler. Bilgisayar kontrollü DC motor 

kontrol modülü ile öğrenci kendisine verilen şifre 

sayesinde web sitesinden deney dokümanlarına 

ulaşabilecek ve deneylerini verilen yönlendirmeler ile 

uygulayabilecektir. Gerekli durumlarda deney seti ile 

kullanılan araçların eğitim videoları ile öğrenci bilgilerini 

pekiştirebilecektir. Kullanıcılar tarafından deney seti ile 

yapılmış diğer deney ve uygulamalara da web sitesinden 

erişilebilecektir. MATLAB – Simulink temellerinin ve 

çeşitli uygulamalarının bulunduğu aynı zaman da Kontrol 

sistemleri simülasyon uygulamalarının bulunduğu 

videolar da öğrenciler ve ilgililere paylaşıma açık 

olacaktır.  

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 

yurtdışı setlerine kıyasla uygun fiyatlı olmasına karşın bir 

dijitalleşme sağlanmaması, günümüz teknolojine ayak 

uyduramadığını göstermektedir. Teknolojiye ayak 
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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. MATLAB 

uygulaması şeklinde tasarlanan kolay bir arayüz şeklinde 

tasarlanarak, öğrencinin deney süresince sadece 

öğrenilmesi gereken konuya odaklanması ve 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. ABET 

kriterlerince bir deney ortamının oluşturulması temel 

hedeftir. 

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. DC Motor Kontrol Seti ve Ek Modüller 

4.1. DC Motor Kontrol Modülü HELLO 1.0 

Bilgisayar Kontrollü DC Motor Kontrol Deney Seti Hello 

1.0, okulların bir dönem Kontrol Sistemleri ders içeriğini 

kapsayan eğitim dokümanları, kullanıcı dostu arayüzü, 3 

adet 250 gram ağırlık diskleri, USB, enerji kablosu ve bu 

elamanların muhafaza edildiği bir adet çanta ile kullanışa 

hazır hali Şekil 1’ de gösterilmiştir.  

4.2. Ters Sarkaç Modülü  

Bu modül DC Motor Kontrol Modülü ile uyumludur. 
Deney setinin Ana motoruna takılan bir aparat sayesinde 
pendulum kolu kontrol edilebilmekte ve kullanıcının 
Inverted Pendulum uygulamaları yapabilmesine olanak 
sağlamaktadır. Bu uygulamadaki temel amaç sistemi 
modelleme, veri işleme ve sistem kontrollünü sağlamaktır. 
Kullanıcıya adım adım nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. 
Sonrasında Simulink’ de sistem modellemesi yapılır ve 

sisteme entegre edilen kontrolcü sayesinde pendulum 
kolunun bozucu etkilere karşı dik durulması 
sağlanmalıdır. Lisans dönemi öğrencileri için dönem 
projesi, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için çalışma 
modülü olarak tasarlanmıştır.  

4.3. Top ve Çubuk Modülü 

DC Motor kontrol modülüne takılan aparat sayesinde 
Çubuk üzerindeki topu, çubuğun belirli bölgesinde 

tutmaktır. Deney seti şekilde görüldüğü üzere yan 
tutulmalıdır. Yer çekimi veya dıştan gelen bozucu etkilere 
karşı topu dengede tutmak temel amaçtır. Dönem projesi 
veya araştırma konuları için bu modül tasarlanmıştır. 

 

4.4. Ulaşılabilir Pin Yapısı 

DC motor kontrol modülünün bir diğer versiyonu 
ulaşılabilir GND, VCC, Analog ve Dijital pinlere sahiptir. 
Kullanıcı ulaşılabilir açık pin yapısı sayesinde kendi ek 

sensör uygulamalarını yapabilmektedir. Geri dönüşümlü 
sistemler de Ana modülde kullanılan encoder yerine farklı 
sensörler kullanılabilir ve farklı kontrolcü uygulamaları 
üzerine çalışılabilmektedir. Kullanıcı web sitesinden 
çeşitli uygulamalara erişebilir ve set ile hem yazılım 
ortamını hem de donanım ortamını 
deneyimleyebilmektedir. Kendi uygulamalarını da 
geliştirip web sitesine katkıda bulunabilmekte ve forum 

ortamında tartışmaya açık bir ortam sağlanmaktadır. 

 

Şekil 1: DC Motor Kontrol Modülü 

 

5. Modül ile Sağlanan Temel Deneyler 

 
Oluşturulan deney havuzu 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 ve 
videolar ile açıklanmıştır. Temel deneyler ve açıklamaları 

aşağıdaki gibidir. 

5.1. Kontrol Sistemlerine Giriş ve Aç-Kapa Kontrol  

İlk deney ve ön çalışması Kontrol Sistemlerine 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.  
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Şekil 2: Kullanılan Simulink Modeli 

MATLAB/Simulink vb. mühendislik yazılımlarında 

kontrolcü tasarımı nasıl yapıldığı ve kontrol sistemleri 

analizleri için bu tarz yazılımların 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 3 ve Şekil 4’deki gibi 

kavramayı kolaylaştırıcı çizimlerle desteklenir.  

 

Şekil 3: Açık Çevrim bir sistem 

Şekil 4: Kapalı Çevrim bir sistem 

5.2. PI ile DC Motor Hız Kontrolü 

Bir diğer deney DC Motor hız kontrolü üzerinden ilerler. 
Öğrenci bu deney sayesinde teorik ve pratik anlamda PI 
kontrol hakkında bilgi ve beceri edinir.  

Şekil 2’de gösterilen Simulink modeli örnek olarak 
verilmiştir, deneylerde de öğrenciden bu tarz modeller 
tasarlayarak DC motoru kontrol etmeleri beklenmektedir. 
Şekil 2’de 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) kontrolör 
kazancı olarak bilinen orantılı sabittir. Kp değeri 1’den 
büyükse, hata sinyali yükseltilir ve böylece yükseltilen 
hata sinyali tespit edilebilir[6].  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.  

 

Şekil 5: 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.  

Limit sensivity method yöntemi öğrencinin deney seti ile 
uygulayarak setin çıkış sinyallerini okuyarak yapılan 

matematiksel hesaplamalar ile PID katsayılarını hesap 
edebilir.  

PID Tunning aracı sayesinde hesaplanan transfer 
fonksiyonu üzerinden istenilen kriterlere uygun kontrolcü 

değerleri Tunning aracı sayesinde elde edilir. Ardından 
elde edilen değerler deney seti üzerinden uygulanarak 
simülasyon ve gerçek sistem arasındaki benzerlik ve 
farklılıklar analiz edilir. 

Deney seti ile sağlanan yükler sayesinde, bozucu etkilere 
karşı değişen motor çıktısı incelenir ve tekrar kontrolcü 
değerleri hesap edilir. Bu sayede 250 gramlık yükler teker 
teker konularak bozucu etkilere karşı sistem çıktısı analiz 
edilir.  

Kök yer eğirisi ile kontrolcü tasarım adımlarının 
anlatıldığı deneyler ile Control System Designer aracı 
kullanılarak, sistem analizi, kararlılık durumu, birim 
basamak cevabı gibi çıktılar analiz edilir. Kök yer eğirisi 
üzerinde kutup ve sıfırların konum analizleri ile aşım, 
yükselme zamanı oturma zamanı gibi kriterler hakkında 
bilgi alınabilmektedir. Belirlenen eğri üzerinden PID 

değerlerine ulaşılabilmektedir. Bu değerler deney seti 
üzerinde uygulanarak simülasyon ile benzetimi 
yapılabilmektedir. 
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5.4. PI ile DC Motor Konum Kontrolü 

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.  

Kontrol Sistemleri dersine ait bir dönemlik deney 
içerikleri şu şekildedir:  

▪ Donanım elemanları motor, encoder yapısının 
incelenmesi 

▪ Sistem çıktılarının analizi ve incelenmesi 
▪ Kontrol sistemlerine giriş, açık ve kapalı döngü 

sistemleri 

▪ MATLAB / Simulink ile Kontrol sistemlerine 
giriş laboratuvarı 

▪ Kararlılık analiz ve kavramlar  
▪ Birinci ve İkinci sistem analiz laboratuvarı 
▪ Aç – Kapa ve P, PI, PD, PID kontrolcü 

tasarımı ve sisteme etkisi 
▪ Bump test ile sistem transfer fonksiyonu elde 

etme ve analizi 

▪ Motor iç parametrelerinin elde edilmesi ve 
sisteme olan etkisini gözlemleme  

▪ Limit Sensivity Method / Ziegler - Nichols 
Method ile sistem fonksiyonu bilinmeyen 
sistemin kontrolcü değerlerini elde edilmesi 

▪ Bozucu etkiler karşında sistem analizi  
▪ Gerçek sistem üzerinden PID tunning ile 

tasarım kriterlerine uygun PID parametrelerini 

elde edilmesi 
▪ Kök yer eğrisi ve analizi 
▪ Faz ilerletici ve geriletici kontrolcü tasarımı 
▪ Konum kontrolü laboratuvarı  

Tablo 1: Kullanılan Parametreler 

6. Kullanım Senaryosu 

Simulink MATLAB’ ın temel yazılım paketlerinden 
biridir. Öğrenci deney föy yönergeleri sayesinde Simulink 
bloklarıyla kontrolcü tasarımı yapıp deney seti üzerinde 
gözlemleyebilmektedir. Öğrenci ilk olarak MATLAB’ ın 

AddOn bölümünden HelloApp yazarak kullanıcı 
arayüzünü indirir. Geliştirilen arayüz üzerinden bilgisayar 
bağlantı ayarları Şekil 6’daki gibi girilmelidir. Ardından 
Şekil 7’de gösterildiği gibi ilgili deneye tıklayarak, 
deneyin simulink modeli açılmaktadır. Öğrenci deney 
yönergelerini takip ederek Simulink ortamında 
modellerini geliştirir ve sisteme yükler. Şekil 8’ de 
gösterilen analiz ekranından deney süresi girilir, yükle 

butonuna basarak model deney setine yüklenir ve eş 
zamanlı olarak detaylı veri analizi yapılır. Arayüz 
akademisyen ve öğrenci kullanıcı deneyimleri analiz 
edilerek tasarlanmıştır. Asıl amaç öğrencinin yalnızca 
öğrenilmek istenen konuya yönelmesidir. Çalıştırma 
adımları gibi anlamsız beklemelerin önüne geçebilmektir. 

Öğrenci arayüz üzerinden ilgili deneye ait ön çalışmasını 
yaparak simülasyon değerlerini elde etmektedir. Şekil 
9’da gösterildiği gibi deney sırasında elde edilen gerçek 
sistem değerleri ile simülasyon değerleri öğrenci 
tarafından karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmektedir.  

 

 
Şekil 6: Konfigürasyon ayarlama modeli 

 
ŞEKİL 7: Deney Seçim Ekranı 

 
ŞEKİL 8: Analiz Ekranı 

 

Şekil 9: Karşılaştırmalı Grafik 

Mavi: Simülasyon, Turuncu: Gerçek sistem çıktısı 

Kullanılan Parametreler  

Kullanılan Kp değerleri 2,8,16 

Referans değeri 400 RPM 

Model Çalıştırma Süresi 4 sn 
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7. İlerideki Planlar 

 
İleride üniversitenin Kontrol Sistemleri dersi veren diğer 

mühendislik bölümlerinin laboratuvar içerikleri üzerine 
yönelinmesi planlanmaktadır. Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü için tasarlanan ve yukarıda 
anlatılan özellikler dışında diğer mühendislik bölümlerine 
veya teknik liselere bu set farklı tasarım ve içeriklerle 
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaçla tasarım ve 
içerik oluşturma sürecine başlamadan önce kullanıcı ile 
görüşüp ayrıntılar netleştirilmesi planlanmaktadır. 

Uzaktan kontrol özelliği ile deneylerin yapılabileceği 
sistemler geliştirmek ileriki hedeflerimizdendir. Böylece 
bulut sistemi üzerinden tasarlanan arayüzler ile öğrenci 
deneylerini deney setinden uzakta modelleyebilecek ve 
deney setine yükleyebilecektir. Öğrenci alışılmış 
laboratuvar saatlerinin aksine günün her saatinde 

deneylerini gerçekleştirebilecektir. Yurt dışında 
uygulaması artan bu sistem, ülkemiz de de uygulanıyor 
olması öğrenci, akademisyen ve üniversitelerin değerini 
arttıracak bir sistemdir. 

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[7]. 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. 
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 [8] 
kurulmuştur. Site üzerinden deney seti ile yapılan 
uygulamalar, makale ve bildiriler yazılması 
planlanmaktadır. Deney setinin kullanımına ait videolar, 
MATLAB – Simulink eğitim videoları ve Kontrol sistem 
eğitim içerikleri internet sitesinde bulunmaktadır [9]. 
 

Çalışmalar sırasında edinilen bilgiler ve birikimler 
ışığında uygulamalı anlatımın olduğu tanıtım kitapçıkları 
hazırlanması hedefler arasındadır. 
 

8. Sonuçlar 

Bu çalışmada üniversitelerde verilen kontrol derslerinin 
verimini, öğrencilerin başarısını arttırmak ve akademinin 
uygulamalı eğitim ihtiyacını karşılamak için bilgisayar 

kontrollü dijital bir deney seti geliştirilmiştir. Deney seti 
için kontrol teorisini özetleyen deneyler ve uygulamaları 

videolu anlatımlarla da desteklenerek açıklanmıştır.  Seti 
ulaşılabilir ve kullanışlı kılmak için alternatif yazılımlar 
önerilmiştir.   
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Özetçe 
Bu çalışmada, endüstride özellikle birinci mertebeden sistemler 
için oldukça tercih edilen bir yöntem olan öngörü işlevli kontrol 
(PFC) yöntemi incelenmiştir. PFC, model öngörülü kontrol 
(MPC) yönteminin bir türüdür. Tek bir çakışma ufkuna dayanan 
algoritmasıyla diğer model öngörülü kontrol türlerine göre 
işlem külfeti azdır. Ayrıca parametrelerinin fiziksel oluşu 
bakımından klasik kontrol yöntemlerinden ayrılmaktadır. Ölü 
zamanı, kısıtlamaları, belirsizliği ele alış bakımından oldukça 
avantajlı bir yöntemdir. Bu yöntemde mevcut olan üstü kapalı 
integral etki sayesinde hem PID’deki gibi integral sarması 
dezavantajı yoktur hem de kalıcı hal hatası sıfır olmaktadır. 
Birçok avantaja sahip bu yöntem incelendikten sonra, daha da 
kullanışlı hale getirmek için MATLAB R2018b App Designer 
aracılığıyla ara yüz tasarlanmıştır. Ara yüz, ilgili parametreler 
girilip “BAŞLA” butonuna basıldıktan sonra kontrol işareti, 
proses çıkışı, çıkış bozucusu, giriş bozucusu ve referans 
işaretlerini çizdirmektedir. “T.F.” butonuna basıldığında 
uygulanan kontrolcünün transfer fonksiyonu görülmektedir. 
Ara yüz tasarımından sonra MATLAB Application Compiler 
aracılığı ile bu ara yüz masaüstü uygulamasına 
dönüştürülmüştür.   

Abstract 
In this study, predictive function control (PFC), which is widely 
used in industry for first order systems, is investigated. PFC is 
a kind of model predictive control (MPC). With the algorithm 
based on a single coincidence horizon, it has low calculation 
time compared to other types of model predictive control. It also 
differs from the classical control methods in terms of physical 
parameters. In this method dead time, constraints, uncertainty 
can be easily handled. Also, this method has an implicit integral 
effect and does not have integral wind up as in the PID and the 
steady state error is zero.  
After examining this advantageous method, the interface is 
designed via MATLAB R2018b App Designer to make this 
method even more useful. After entering the related parameters 
and clicking “BAŞLA” button, the interface plots the control 
signal, process output, output disturbance, input disturbance 

and reference signals. When the “T.F.” button is clicked, the 
transfer function of the applied controller is displayed. After the 
interface is designed, this interface is converted into a desktop 
application via MATLAB Application Compiler. 

1. Giriş 
PFC'nin ilkeleri J. Richalet tarafından 1968'de kurulmuş ve ilk 
uygulamaları 1970'lerin başında yapılmıştır. Günümüzde PFC 
endüstride oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir [1].  
MPC, uzun süre uzman müdahalesi olmadan çalışabilmesinden 
dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. PFC, oldukça 
basit bir hesaplama algoritması ve mükemmel kontrol 
performansı ile karakterize edilen bir MPC türüdür. Diğer MPC 
türlerinden daha basit bir algoritmaya sahiptir. Böylece maliyeti 
düşüktür. PFC’nin basitliği kontrol ufku boyunca kontrol 
işaretinin sabit olduğunun varsayılması ve basamak referans 
sinyali için çıkışın sadece gelecekteki tek bir noktada optimize 
edilmesinden gelmektedir. Böylece PFC nümerik 
minimizasyon veya matris tersinin alınmasını gerektirmez. 
Giriş bölümünden sonra çalışmanın kalan kısmı şu şekilde 
düzenlenmiştir. Kısım 2’de modele dayalı öngörüden ve öngörü 
denklemlerinin nasıl oluşturulduğundan bahsedilmiştir. Kısım 
3, öngörü işlevli kontrol bölümüdür. Bu bölümde PFC’nin 
temel kavramlarından, matematiksel tanımından bahsedildikten 
sonra birinci mertebeden sistemler için kontrol işareti 
bulunmuştur. Ölü zamanın ve kısıtlamaların ele alınışı 
incelenmiştir. Kısım 4, MATLAB’da uygulama tasarımı 
bölümüdür. Bu bölümde PFC için ara yüz tasarlandıktan sonra 
masaüstü uygulaması oluşturulmuştur. Sonuçlar bölümüyle, 
bildiri kısım 5’te sonlandırılmıştır. 

2. Modele Dayalı Öngörü 
Klasik bir kontrolcü, sadece o anki proses değişkenlerini 
gözlemleyip geçmişteki değişkenleri hatırlarken öngörülü 
kontrolcü, farklı olarak gelecekteki proses değişkenlerini de 
gözlemler. Öngörü kavramı günlük hayatta da kullanılan, insan 
doğasına ait bir kavramdır. Bu nedenle bir kontrol stratejisi 
belirlemede çıkışın öngörülerinin kullanımı oldukça 
mantıklıdır [2]. 
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Modele dayalı öngörüde çıkışın öngörüleri bir model aracılığı 
ile elde edilir. 
Birinci mertebeden bir sistemin çıkışının öngörü 
denklemlerinin yazılışı için aşağıdaki adımlar izlenmektedir 
[3]. 
Adım 1: Birinci mertebeden bir sistem düşünülmektedir. 

 𝐺𝐺(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑠𝑠)

𝑢𝑢(𝑠𝑠)
= 𝐾𝐾𝑚𝑚

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑠𝑠+1
  (1) 

Adım 2: Gelecek girişlerin sabit olduğu varsayılır. 

 𝑢𝑢(𝑘𝑘) = 𝑢𝑢(𝑘𝑘 + 1) = 𝑢𝑢(𝑘𝑘 + 2) = ⋯ (2) 

Adım 3: 𝑇𝑇𝑠𝑠 örnekleme zamanı olmak üzere, ayrık zaman model 

parametresi 𝑎𝑎𝑚𝑚 = −𝑒𝑒 −
𝑇𝑇𝑠𝑠
𝜏𝜏𝑚𝑚

  olarak yazılmaktadır. Buna göre, 
sistem çıkışının, çakışma ufku 𝑛𝑛𝑦𝑦  adım ilerideki öngörü 
denklemi denklem (3)’teki gibi yazılmaktadır. 

 𝑦𝑦𝑚𝑚�𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑦𝑦� = (−𝑎𝑎𝑚𝑚)𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘) +𝐾𝐾𝑚𝑚[1− (−𝑎𝑎𝑚𝑚)𝑛𝑛𝑦𝑦]𝑢𝑢(𝑘𝑘) (3) 

3. Öngörü İşlevli Kontrol 
Bu bölümde öncelikle PFC’nin temel kavramlarından ve 
matematiksel tanımından bahsedilmiştir. Bu matematiksel 
tanımdan birinci mertebe bir sistem için kontrol işareti formülü 
bulunmuştur. Daha sonra PFC yönteminin ölü zamanı ve 
kısıtlamaları nasıl ele aldığı incelenmiştir. 

3.1. PFC’nin Temel Kavramları 

PFC’de 3 temel kavram bulunmaktadır. Bunlar [4]: 
• Hedef yörünge 
• Çakışma ufku 
• Temel fonksiyonlar 

Hedef yörünge ve çakışma ufku PFC’nin ayar parametreleridir. 
Temel fonksiyonlar ise çakışma ufku sayısını belirlemek için 
kullanılmaktadır.  

3.1.1. Hedef yörünge 

Richalet, referansa birinci mertebeden üstel bir fonksiyonla 
yaklaşan bir referans yörüngesini tavsiye etmiştir. referans 
yörüngesinin  formülünün s domaindeki hali denklem (4)’te z 
domaindeki hali denklem (5)’te verilmiştir [3]. Bu 
denklemlerde 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 referans yörüngesini, r ayar noktasını, 
λ  ayrık kutbu, 𝑇𝑇𝑑𝑑  saniye cinsinden ölü zamanı, 𝜏𝜏𝑡𝑡 
referansın zaman sabitini, 𝑑𝑑𝑚𝑚  örnek cinsinden ölü 
zamanı göstermektedir. 

 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑠𝑠) = 𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑇𝑇𝑑𝑑
𝜏𝜏𝑟𝑟𝑠𝑠+1

𝑟𝑟 (4) 

 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧−𝑑𝑑𝑚𝑚 (1−𝜆𝜆)𝑧𝑧−1

1−𝜆𝜆𝑧𝑧−1
𝑟𝑟 (5) 

Hedef yörünge ayrık kutup aracılığı ile belirlenir. Denklem (6) 
ve (7)’de görüldüğü gibi ayrık kutup referansın zaman sabiti 
veya yerleşme zamanı 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 aracılığı ile belirlenebilir. 

 λ = 𝑒𝑒−
𝑇𝑇𝑠𝑠
𝜏𝜏𝑟𝑟 (6) 

 λ = 𝑒𝑒−
3𝑇𝑇𝑠𝑠
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 (7) 

3.1.2. Çakışma ufku 

Kontrol hedefimiz, 𝑛𝑛𝑦𝑦 adım sonra referans yörüngesine 
ulaşmaktır. Referansın ve proses çıkışının çakıştığı noktaya 
çakışma ufku denir. Çakışma ufkunun minimum değeri 1’dir ve 
pozitif tamsayı değerleri almaktadır [3]. 

3.1.3. Temel fonksiyonlar 

Gelecekteki u(k)’ların vektörü doğrudan kurulmamıştır. Bunun 
yerine, sonlu bir temel fonksiyonlar kümesi üzerinde u(k)’nın 
öngörüsü 𝜇𝜇𝑗𝑗  belirlenmektedir [1]. Denklem (8)’de gelecekteki 
kontrol işaretinin yapısı görülmektedir. 

 𝑢𝑢(𝑘𝑘 + 𝑗𝑗) = ∑𝜇𝜇𝑗𝑗𝐹𝐹𝑗𝑗(𝑖𝑖)  𝑗𝑗 = 0, , … ,𝑁𝑁 − 1   0 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛𝑦𝑦 (8) 

PFC’de referans, basamak şeklin yanı sıra rampa veya parabol 
şeklinde de olabilmektedir. Referansın şekli çakışma ufku 
sayısını belirler. Basamak şeklinde referans için kontrol işareti 
denklem (9)’daki gibi bir bilinmeyenle yapılandırılır. Bu 
nedenle tek çakışma ufku vardır.  

 𝑢𝑢(𝑘𝑘) =  𝜇𝜇0 (9) 

Rampa şeklinde referans için kontrol işareti denklem (10)’daki 
gibi iki bilinmeyenle yapılandırılır. Bu nedenle iki öngörü 
denklemi, iki çakışma ufku kullanılır.  

 𝑢𝑢(𝑘𝑘) =  𝜇𝜇0 + 𝜇𝜇1𝑖𝑖 (10) 

Parabol şeklinde referans için kontrol işareti denklem (11)’deki 
gibi üç bilinmeyenle yapılandırılır. Bu nedenle üç öngörü 
denklemi, üç çakışma ufku kullanılır. 

 𝑢𝑢(𝑘𝑘) =  𝜇𝜇0 + 𝜇𝜇1𝑖𝑖 + 𝜇𝜇2𝑖𝑖2 (11) 

Bu çalışmada referans şekli basamak olarak düşünülmüştür. Bu 
nedenle tek bir çakışma ufkuna ihtiyaç vardır. 

3.2. PFC’nin Matematiksel Tanımı 

Temel felsefe, referans yörüngesi ve proses çıkışının çakışma 
ufkunda çakışmasına dayanmaktadır. Çakışma ufkunda, 
referans yörüngesindeki istenen değişim ∆𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡  ile proses 
çıkışındaki istenen değişim ∆𝑦𝑦𝑝𝑝  eşit olmaktadır.  Ayrıca, 
PFC’de modelin öngörülen değişimi ∆𝑦𝑦𝑚𝑚  proses değişimine 
eşit olduğunu varsayılmaktadır.  
Sonuç olarak proses çıkışındaki istenen değişim, referans 
yörüngesinin istenen değişiminden ve model çıkışının 
öngörülen değişiminden hesaplanmaktadır [2].  
Bu varsayımlardan denklem (12) ve (13) elde edilmektedir. 

 ∆𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑦𝑦𝑝𝑝 (12) 

 ∆𝑦𝑦𝑝𝑝 = ∆𝑦𝑦𝑚𝑚 (13) 

Şekil 1’de PFC stratejisi görülmektedir. Şekil 1’den denklem 
(14), (15) ve (16) çıkarılmaktadır. 

 𝑦𝑦𝑝𝑝�𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑦𝑦� = 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡�𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑦𝑦� (14) 

 ∆𝑦𝑦𝑝𝑝 = 𝑦𝑦𝑝𝑝�𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑦𝑦� − 𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘) (15) 

 ∆𝑦𝑦𝑚𝑚 = 𝑦𝑦𝑚𝑚�𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑦𝑦� − 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘) (16) 

Şekil 1’de görülen referans yörüngesinin değişiminden 
denklem (17), (18) ve (19) çıkarılmaktadır. 
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 𝜀𝜀(𝑘𝑘) = 𝑟𝑟 − 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑘𝑘) = 𝑟𝑟 − 𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘) (17) 

 ∆𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜀𝜀(𝑘𝑘) − 𝜀𝜀�𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑦𝑦� (18) 

Referans yörüngesinin değişiminde ayar noktası ile referans 
yörüngesi arasındaki farkın her örnekte λ  kadar azaldığı 
varsayılmaktadır. Bu varsayım denklem (19)’da 
gösterilmektedir. 

 𝜀𝜀�𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑦𝑦� = 𝜆𝜆𝑛𝑛𝑦𝑦𝜀𝜀(𝑘𝑘) (19) 

Denklem 17 ve 19’un denklem (18)’de yerine yazılmasıyla 
referans yörüngesi değişimi denklem (20)’deki gibi elde 
edilmektedir. 

 ∆𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1 − 𝜆𝜆𝑛𝑛𝑦𝑦)(𝑟𝑟 − 𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘)) (20) 

Denklem 20 ile denklem 16’yı eşitleyerek denklem 21’deki 
matematiksel tanım elde edilmektedir. 

 (1 − 𝜆𝜆𝑛𝑛𝑦𝑦)(𝑟𝑟 − 𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘)) = 𝑦𝑦𝑚𝑚�𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑦𝑦� − 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘) (21) 

 

Şekil 1: PFC stratejisi. 

3.3. Birinci Mertebeden Sistemler İçin PFC 

Birinci mertebeden sistemler için olan öngörü denklemi 
denklem 3, denklem 21’de yerine yazılırsa kontrol işareti 
denklem 22’deki gibi elde edilmektedir [5]. 

 𝑢𝑢(𝑘𝑘) =
(1−𝜆𝜆𝑛𝑛𝑦𝑦)�𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘)�+(1−(−𝑎𝑎𝑚𝑚)𝑛𝑛𝑦𝑦)𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘)

𝐾𝐾𝑚𝑚(1−(−𝑎𝑎𝑚𝑚)𝑛𝑛𝑦𝑦)
 (22) 

Denklem 22’deki katsayılara 𝑘𝑘0 ve 𝑘𝑘1 denilirse kontrol işareti 
denklem 23’teki gibi yazılmaktadır. 

 𝑢𝑢(𝑘𝑘) = 𝑘𝑘0 �𝑟𝑟 − 𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘)� + 𝑘𝑘1𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘) (23) 

3.3.1. Ölü zaman 

PFC’nin avantajlarından biri ölü zamanı ele alış biçimidir. 
Öncelikle proseste ölü zaman varsa modelde olmadığı 
varsayılmaktadır. Proses çıkışı değişimi ve model çıkışı 
değişiminin eşit olduğu varsayımıyla bu durum denklem 
24’teki gibi ifade edilmektedir [4].  

 𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘 + 𝑑𝑑𝑚𝑚) − 𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘) ≈ 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘) − 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘 − 𝑑𝑑𝑚𝑚) (24) 

PFC ölü zamanı kontrol işareti denkleminde küçük bir 
değişimle ele alabilmektedir. Denklem 23’te 𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘)  ifadesi 
yerine denklem 24’teki 𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘 + 𝑑𝑑𝑚𝑚) ifadesi yazılırsa ölü zaman 
içeren bir sistem için kontrol işareti denklem 25’teki gibi elde 
edilmektedir. 

𝑢𝑢(𝑘𝑘) =
�1−𝜆𝜆𝑛𝑛𝑦𝑦��𝑡𝑡−(𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘)+𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘)−𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘−𝑑𝑑𝑚𝑚))�+(1−(−𝑎𝑎𝑚𝑚)𝑛𝑛𝑦𝑦)𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘)

𝐾𝐾𝑚𝑚(1−(−𝑎𝑎𝑚𝑚)𝑛𝑛𝑦𝑦)
 (25) 

3.3.2. Kısıtlamalar 

PFC’nin en büyük avantajlarından biri de kısıtlamaları ele alış 
biçimidir. Gelecek girişlerin sabit olduğu varsayımı sayesinde 
giriş ve giriş artışlarının kısıtlanması için denklem 26’daki gibi 
basit bir doyurucu yöntemi uygulanmaktadır [6]. 

Çıkış kısıtlamalarında çıkışın vektör matris gösteriminden 
yararlanılmaktadır. 

Denklem 27’deki çıkış kısıtlamaları, denklem 28’deki gibi 
kontrol işareti üzerinde kısıtlamalar oluşturur. 

Sonuç olarak kısıtlamalar Tablo 1’deki gibi ifade edilir. 

𝑢𝑢(𝑘𝑘) < 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛  ⟹  𝑢𝑢(𝑘𝑘) = 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 

𝑢𝑢(𝑘𝑘) > 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  ⟹  𝑢𝑢(𝑘𝑘) = 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  

∆𝑢𝑢(𝑘𝑘) < ∆𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛  ⟹  ∆𝑢𝑢𝑘𝑘 = ∆𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 

∆𝑢𝑢(𝑘𝑘) > ∆𝑢𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  ⟹  ∆𝑢𝑢𝑘𝑘 = ∆𝑢𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 

(26) 

 

�
𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘 + 1)

⋮
𝑦𝑦𝑝𝑝�𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑦𝑦�

� = 𝐶𝐶𝑢𝑢(𝑘𝑘) + 𝑁𝑁𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘) + 𝐶𝐶(𝑘𝑘) 

𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝑚𝑚 �
1+𝑎𝑎𝑚𝑚
⋮

1 − (−𝑎𝑎𝑚𝑚)𝑛𝑛𝑦𝑦
� 

𝑁𝑁 = �
−𝑎𝑎𝑚𝑚
⋮

(−𝑎𝑎𝑚𝑚)𝑛𝑛𝑦𝑦
� 

𝐶𝐶 = �
𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘) − 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘)

⋮
𝑦𝑦𝑝𝑝(𝑘𝑘) − 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘)

� 

(27) 

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 ≤ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑢𝑢(𝑘𝑘) + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘) + 𝐶𝐶𝑚𝑚���������
𝑦𝑦𝑓𝑓(𝑚𝑚)

≤ 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚      1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛𝑦𝑦 (28) 
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Tablo 1: Kısıtlamalar. 

Kısıtlama 
Türü 

Kontrol işaretini kısıtlaması 

Giriş 
Kısıtlaması 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 ≤ 𝑢𝑢(𝑘𝑘) ≤ 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 

Giriş Artışı 
Kısıtlaması ∆𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1) ≤ 𝑢𝑢(𝑘𝑘) ≤ ∆𝑢𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 + 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1) 

Çıkış 
Kısıtlaması 

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 − 𝑦𝑦𝑓𝑓(𝑖𝑖)
𝐶𝐶𝑚𝑚

≤ 𝑢𝑢(𝑘𝑘) ≤
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝑦𝑦𝑓𝑓(𝑖𝑖)

𝐶𝐶𝑚𝑚
 

 

4. MATLAB’da Uygulama Tasarımı 
MATLAB mühendislik uygulamalarının, hesaplamalarının ve 
simülasyonlarının çoğunun gerçekleştirildiği matris ve 
matematik tabanlı kompleks bir programdır. Bunların yanı sıra 
MATLAB’da ara yüz tasarımı da mümkündür. Kısacası 
MATLAB mühendislikte oldukça önemli bir yere sahip bir 
programdır [7].  
MATLAB’da uygulamalar oluşturmak için App Designer 
önerilmektedir. MATLAB GUI’den farklı olarak aşağıdaki 
avantajlara sahiptir [8]: 

• Daha gelişmiş tasarım ortamı 
• Daha güçlü bir programlama editörü 
• MATLAB Application Compiler ile masaüstü veya 

web uygulaması oluşturma 
Bu avantajlar göz önüne alınarak bu bölümde MATLAB 
R2018b App Designer aracılığıyla literatürde ve endüstride 
PFC’nin en çok tercih edildiği sistem mertebesi olan birinci 
mertebeden sistem yapısı için ara yüz tasarlanmıştır. App 
Designer ile tasarlanan ara yüz MATLAB Application 
Compiler ile masaüstü uygulamasına dönüştürülmüştür.   
Tasarlanan uygulama sürekli ve ayrık domaindeki birinci 
mertebeden sistemleri ele alabilmektedir. Girilen parametrelere 
göre kontrol işareti, proses çıkışı, çıkış bozucusu, giriş 
bozucusu ve referans işaretleri çizilmektedir. Uygulama 
işaretleri çizdikten sonra isteğe göre kontrolcünün transfer 
fonksiyonunu da sunmaktadır. Tasarlanan ara yüz Şekil 2’de 
görülmektedir. 

 

Şekil 2: PFC ara yüzü. 

Bu ara yüz, girilen parametrelere göre prosese PFC kontrolcü 
uygulanması durumunda prosesin çıkış işareti, kontrol işareti, 
istenen referans değeri, giriş ve çıkış bozucularının işaretlerinin 
yer aldığı bir grafik penceresi içermektedir. Bu işaretler 
parametreler girildikten sonra “BAŞLA” tuşuna basıldıktan 
sonra grafik kısmında çizdirilmektedir. “BAŞLA” tuşunun 
yanında “T.F” tuşu yer almaktadır. Bu tuşun açılımı transfer 
fonksiyonudur. Bu tuşa basıldığında yeni bir pencerede 
kontrolcünün transfer fonksiyonu C(z) görülmektedir. Böylece 
uygulama, girilen parametrelere göre PFC sonucunu gösterip 
sonuç uygun bulunduğunda uygulanacak kontrolcünün transfer 
fonksiyonunun öğrenilmesine de imkan tanımaktadır. 
Şekil 3’te görülen domain seçimi bölümünden sürekli ve ayrık 
zaman domaindeki sistemler ele alınabilmektedir. 

 

Şekil 3: Domain seçim bölümü. 

Şekil 4’te görüldüğü gibi uygulamada parametre girilen bloklar 
hakkında kısa açıklamalar yer alır. 

 

Şekil 4: Bloklardaki açıklamalar. 

Ayrıca bloklara harf, noktalama işareti gibi geçersiz girişler 
yapılması, bu blokların boş bırakılması gibi sorunlar da ele 
alınmıştır. Bu gibi durumlarda Şekil 5’te görüldüğü gibi uyarı 
yazısı çıkmaktadır. 

 

Şekil 5: Hatalı girişlere karşı ara yüzde uyarı ifadesi. 

Tablo 2’deki parametrelere sahip bir örnek sistemin sonucu 
Şekil 6’da görülmektedir. Parametreler girilip “BAŞLA” 
butonuna basıldıktan sonra kontrol işareti, proses çıkışı, çıkış 
bozucusu, giriş bozucusu ve referans işaretlerinin yer aldığı 
grafik ortaya çıkmaktadır.  
Tablo 2’deki parametrelere sahip örnek sistemin 𝑇𝑇𝑠𝑠 = 0.5 için 
sürekli zaman domaindeki halinin sonucu Şekil 7’de 
verilmiştir. Farklı domainde aynı sistemler oldukları için Şekil 
6 ve Şekil 7’deki işaretler aynıdır. Şekil 7, uygulamanın sürekli 
sistemleri de ele alabildiğini göstermektedir. 
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Tablo 2: Örnek sistemin parametreleri. 

Parametre Değer 
Proses Pay 0.26 

Proses Payda -0.83 
Proses Ölü Zamanı (örnek sayısı cinsinden) 3 

Model Pay 0.25 
Model Payda -0.8 

Minimum Giriş -0.2 
Maksimum Giriş 2 

Minimum Giriş Artışı -0.3 
Maksimum Giriş Artışı 0.4 

Minimum Çıkış -0.2 
Maksimum Çıkış 2 

Giriş Bozucusu Genliği -0.05 
Giriş Bozucusu Gecikmesi 25 

Çıkış Bozucusu Genliği 0.04 
Çıkış Bozucusu Gecikmesi 25 

Referans Genliği 1 
Referans Gecikmesi 0 

Çakışma Ufku 1 
İstenen Kutup 0.7 
Çalışma Süresi 50 

 

 

Şekil 6: Uygulamada ayrık zaman domainde bir örnek. 

Uygulamanın kısıtlamaları ele alışını gözlemlemek için Tablo 
3’teki parametreler kullanılmıştır. Tablo 2’deki sistem için 
Tablo 3’teki kısıtlamaların kullanılmasının sonucu Şekil 8’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 3: Örnek kısıtlama parametreleri. 

Parametre Değer 
Minimum Giriş -0.2 

Maksimum Giriş 0.8 
Minimum Giriş Artışı -0.3 

Maksimum Giriş Artışı 0.4 
Minimum Çıkış -0.2 

Maksimum Çıkış 0.8 

 

Şekil 7: Uygulamada sürekli zaman domain bir örnek. 

 

Şekil 8: Tablo 2’deki sisteme ek olarak Tablo 3’teki 
kısıtlamalarla bir örnek. 

İşaretlerin çizdirilmesinden sonra “T.F.” butonuna basılarak 
uygulanan kontrolcünün transfer fonksiyonu 
görülebilmektedir. Şekil 9’da Tablo 2’deki örnek için elde 
edilen kontrolcünün transfer fonksiyonu görülmektedir. 

 

Şekil 9: PFC kontrolcünün transfer fonksiyonu. 
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Ara yüz tasarımından sonra MATLAB Application Compiler 
aracılığı ile elde edilen masaüstü uygulamasının tasarlanan 
logosu Şekil 10’da görülmektedir. 

 

Şekil 10: Uygulamanın logosu. 

5. Sonuçlar 
PFC, algoritmasının basitliği sayesinde endüstride çok yaygın 
kullanılan bir yöntem olmasında rağmen şaşırtıcı bir şekilde 
literatürde hak ettiği değeri görmemiştir. PFC’nin literatürde 
diğer MPC türlerinin gölgesinde kalması bu çalışma için temel 
motivasyon kaynağı olmuştur. Bu çalışmada PFC yöntemi 
incelendikten sonra, kullanışlılığını arttırmak için MATLAB 
App Designer yardımıyla bir ara yüz tasarlanmıştır. Ara yüz 
sayesinde kontrol işareti, çıkış işareti, giriş ve çıkış 
bozucularının işareti ve referans işareti elde edilmektedir. 
Ayrıca uygulanan transfer fonksiyonunun görülmesine de 
olanak sağlanmıştır. Ara yüz tasarımından sonra masaüstü 
uygulaması oluşturmak için MATLAB Application Compiler 
kullanılmıştır.  Böylece tasarlanan ara yüz masaüstü 
uygulamasına dönüştürülmüştür. 
Gelecek çalışmalarda, oldukça kullanışlı olan bu uygulamanın 
yüksek mertebeden sistemleri ele alabilmesi hedeflenmektedir. 
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Özetçe
Bu çalışmada toplamsal tam kapalı konveks prosesler için

kararlılaştırma problemi ele alınmıştır. Temel sonuçlar dual pro-
seslerin özyapılarına bağlı gerekli ve yeterli koşullar olarak
ifade edilmiştir. Bu çalışmada gösterilen sonuçlar literatürde var
olan çalışmalardan iki bakımdan daha güçlüdür: (i) Keyfi karar-
lılık bölgesi için geçerlidirler. (ii) Bohl-tipi kararlı yörüngelerin
varlığını garanti ederler.

Abstract
This paper studies stabilizability problem with respect to

an arbitrary stability domain for strict closed additive convex
processes. The main results state necessary and sufficient con-
ditions in terms of the eigenstructure of the dual process. The
results presented in this paper are stronger than those of existing
in the literature in two respects: (i) they are valid for arbitrary
stability domains and (ii) they guarantee existence of Bohl-type
stable trajectories.

1. Giriş
Konveks prosesler ilk tanımlandıklarından [1, 2] bu yana ma-
tematiksel yapılarının güzelliği kadar uygulamalarda karşılaşıl-
ması nedeniyle de ilgi çekmiştir. Konveks prosesler üzerine ya-
pılan çalışmaların bir kısmı optimizasyon ve kontrol alanındaki
uygulamaları da hesaba katarak, çeşitli açılardan konveks pro-
seslerin matematiksel özelliklerine odaklanmıştır. Normlu Kon-
veks Prosesler [3], Konveks Prosesler Arasındaki Norm Duali-
tesi ve Onların Dualleri [4] ve Özdeğer Kümelerinin Tahmini
[5] bu türde yapılan çalışmaların örnekleridir. Diğer bazı çalış-
malarda, bu çalışmada da yapıldığı gibi sistem ve kontrol teorisi
temelinde konveks prosesler kullanılarak diferansiyel içermeler
üzerinde çalışılmıştır [6, 7, 8]. Bu tür diferansiyel içermeler ba-
zen yapısal konik kısıtlar nedeniyle (bkz. [9, Örn. 2.1]) bazen de
küme değerli dönüşümlerin yaklaşımları (bkz. [7, Böl. 2.2] veya
[10]) olarak ortaya çıkar. Bu yönde yapılan araştırmalara ör-
nek olarak Tam Konveks Proseslerin Kontrol Edilebilirliği [11],

Tam Olmayan Konveks Proseslerin Kontrol Edilebilirliği [12]
ve Lyapunov Fonksiyonları ve Konveks Prosesler için Dualite
[13] makaleleri örnek olarak verilebilir.

Bu çalışmada, verilen bir kararlılık bölgesine göre, kon-
veks prosesler yardımıyla diferansiyel içermelerin kararlılaş-
tırma problemi ele alınmıştır. Uygulama açısından bakıldığında,
belli frekanslardan kaçınmak amacıyla önceden belirlenmiş
oranda bir yakınsaklık ya da kararlılıkla ilgileniliyorsa bu prob-
lem ilgi çekicidir. Bu tür uygulamalar, bu çalışma için en önemli
motivasyondur. Ayrıca, verilen bir kararlılık bölgesine göre ka-
rarlılaştırma problemi konveks proseslerin spektral yapılarına
da ışık tuttuğundan ilgi uyandırmaktadır.

Konveks prosesler kullanılarak diferansiyel içermelerin ka-
rarlılaştırılması problemi literatürde zaten ele alınmıştır. Örne-
ğin, [14, 15] makalelerinde kararlılık problemi ele alınmış ve
verilen bir konveks prosesin kararlı olması için spektral koşul-
lar belirlenmiştir. Özellikle [14] (ayrıca bkz. [7, Böl. 8.3])’te
tam konveks proseslerin eksponansiyel kararlılaştırılması için
gerekli ve yeterli koşullar verilirken, [15]’te tam olmayan kon-
veks prosesler için gerekli koşulların kümesi ve yeterli koşulla-
rın kümesi sunulmuştur. Ayrıca [15], konveks proseslerin özya-
pıları hakkında ilginç sonuçlar içermektedir.

Daha önce yapılan [11, 14, 15] makalelerinden büyük öl-
çüde ilham alan bu çalışma, verilen bir bölgeye göre karar-
lılaştırma problemini incelemekte ve tam konveks proseslere
dayanarak diferansiyel içermeleri ele almaktadır. Bu problem
[14, 15]’te ele alınan problemden önemli ölçüde farklılık gös-
termektedir ve çözümü için de farklı bir yaklaşım gerekmekte-
dir. Buna rağmen temel teoremde ifade edilmiş olan gerek ve
yeter koşullar [14]’te verilen koşullara oldukça benzemektedir.
Ancak, bu çalışmadaki sonuçlar [14]’te verilen sonuçlardan iki
yönden farklılık göstermektedir. Birincisi keyfi kararlılık böl-
gesi için geçerli olması, ikincisi de Bohl-tipi yörüngeler için
kararlılığı garanti etmesidir.

Çalışma aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 2. Bölüm’de
konveks prosesler için bazı sonuçlar ve tanımlar verilmiştir. 3.
Bölüm’de ise verilen bir bölgeye göre kararlılık problemi ve li-
teratürde var olan problemler ele alınmıştır. 4. Bölüm’de çalış-
manın temel sonucu verilip ardından bu sonucun konik giriş kı-
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sıtlı lineer sistemlere uygulaması gösterilmiştir. Sonuçlar kısmı
ile çalışma tamamlanmıştır.

2. Ön bilgiler
Bu çalışmada aşağıda verilecek tanımlar ve sonuçlar dışında
standart matematiksel notasyonlar kullanılacaktır.

2.1. Koniler ve polar koniler

Eğer x ∈ C ve α > 0 için αx ∈ C ise C ⊆ Rn kümesine
koni denir. Eğer C konisi aynı zamanda konveks bir küme ise
C’ye konveks koni denir. ∅ 6= S ⊆ Rn kümesinin polar konisi
aşağıdaki şekilde tanımlanır:

S− := {y | xT y 6 0 ∀x ∈ S}.

Tanımından görüleceği üzere S− daima kapalı konveks konidir.

2.2. Konveks proses

H : Rr ⇒ Rh ile Rr’den Rh’a tanımlı küme değerli dönüşüm-
leri yani ∀x ∈ Rr için H(x) ⊆ Rh kümesini karşılık getiren
dönüşümleri gösterelim.H’ın tanım kümesi ve grafiği sırasıyla
aşağıdaki şekilde tanımlanır:

domH = {x ∈ Rr | H(x) 6= ∅}

grH = {(x, y) ∈ Rr × Rh | y ∈ H(x)}.

H’ın tersi H−1, Rh’tan Rr’ye tanımlı küme değerli bir dönü-
şümdür ve aşağıdaki şekilde tanımlanır:

(η, ξ) ∈ gr(H−1) ⇐⇒ (ξ, η) ∈ gr(H).

Küme değerli H : Rr ⇒ Rh dönüşümü,

• domH = Rr ise tam ,

• grafiği konveks ise konveks ,

• grafiği kapalı ise kapalı,

• grafiği koni ise proses

• grafiği alt uzay ise lineer proses

olarak adlandırılır.

Teorem 1 Küme değerli H dönüşümünün konveks proses ol-
ması için gerek ve yeter koşul, ∀x1, x2 ∈ domH için

H(x1) +H(x2) ⊆ H(x1 + x2) (1)

olmasıdır [16, Lemma 2.1.2].

Ayrıca, toplamsal prosesler aşağıdaki şekilde tanımlanır [17]:

Tanım 1 Eğer ∀x1, x2 ∈ domH için

H(x1) +H(x2) = H(x1 + x2) (2)

ise küme değerli H dönüşümü toplamsal proses olarak adlan-
dırılır.

Küme değerli bir H : Rr ⇒ Rr dönüşümü için dual konveks
proses H− : Rr ⇒ Rr aşağıdaki şekilde tanımlanır:

(q, p) ∈ grH− ⇐⇒ qT y 6 pTx ∀(x, y) ∈ grH.

Bu tanımın bir sonucu olarak H ve H−’nin grafikleri arasında
bulunan ilişkiyi aşağıdaki şekilde yazabiliriz:

grH− =

[
0r×r Ir
−Ir 0r×r

]
(grH)−. (3)

Yukarıdan açıkça görüleceği üzere her küme değerli H dönü-
şümünün duali kapalı konveks prosestir. Sıfırdan farklı x ∈ Rn

vektörü için λx ∈ H(x) ise λ reel sayısına H : Rn ⇒ Rn

küme değerli dönüşümünün özdeğeri denir. x vektörüne de
H’ın λ’ya karşılık gelen özvektörü denir. H’ın özdeğerlerinin
kümesi spektrum olarak adlandırılır ve σ(H) ile gösterilir.

2.3. Bohl fonksiyonları

p(
d

dt
)x :=

drx

dtr
+ pr−1

dr−1x

dtr−1
+ p1

dx

dt
+ p0x = 0 (4)

denklemini sağlayan monik bir p(ζ) = ζr + pr−1ζ
r−1 + · · ·+

p1ζ+p0 polinomu varsa x : R→ Rn’e Bohl fonksiyonu denir.
R’dan Rn’e tanımlanan tüm Bohl fonsiyonlarının kümesini

Bn ile göstereceğiz. (4) denklemi sağlayan x ∈ C∞ Bohl fonk-
siyonları için p, x’in anhilator polinomu olarak adlandırılır. Her
x Bohl fonksiyonun sonsuz tane anhilatör polinomu vardır. An-
cak, diğer tüm anhilatör polinomlarını bölen tek bir monik poli-
nom vardır ve bu polinom x’in minimal polinomu olarak adlan-
dırılır. Minimal polinomun köklerinin oluşturduğu küme x’in
spektrumu olarak tanımlanır ve σ(x) ile gösterilir.

3. Cg-Kararlılaştırma problemi
H : Rn ⇒ Rn konveks proses olmak üzere,

ẋ(t) ∈ H
(
x(t)

)
(5)

diferansiyel içermesini göz önüne alalım. [0, T ]’ten Rn’e
tanımlı mutlak sürekli fonksiyonların kümesi AC =

AC([0, T ],Rn) ile gösterilsin ve T > 0 olsun. (5)’i sağlayan
tüm yörüngelerin kümesiniH’ın davranışı olarak tanımlayalım:

BT (H) := {x ∈AC | x (5)’i sağlar

hemen hemen tüm t > 0}.

(5) denklemi ile verilen diferansiyel içerme için bazı temel kü-
meleri tanımlayacağız. Uygun (feasible) durumların kümesi

XT (H) := {ξ ∈ Rn | ∃x ∈ BT (H), x(0) = ξ} (6)

olarak gösterilebilir. H konveks proses olduğundan XT (H) da-
ima konveks konidir. Genelde H kapalı olsa bile XT (H) kapalı
değildir. Eğer H , tam kapalı konveks proses ise tüm T > 0 için

XT (H) = Rn (7)

olur ( [7, Cor. 4.1 ve Thm. 2.12]). C’nin bir alt kümesi olan Cg
kompleks eşlenik işlemi altında kapalı ve Cg ∩ R boştan farklı
ise kararlılık bölgesi olarak adlandırılır. Cg-kararlılaştırılabilir
durumların kümesi aşağıdaki şekilde tanımlanır:

S(H;Cg) := {ξ ∈ Rn | ∃x ∈ B∞(H) ∩ Bn
öyle ki x(0) = ξ ve σ(x) ⊆ Cg}.
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Tanım 2 Eğer X∞(H) ⊆ S(H;Cg) ise yani tüm uygun du-
rumlar Cg-kararlı ise diferansiyel içerme (5) (veya H), Cg-
kararlılaştırılabilirdir denir.

(7)’ten açıkça görülür ki, H tam konveks prosesinin karar-
laştırılabilir olması için gerek ve yeter şart S(H;Cg) = Rn

olmasıdır. Bu çalışmada toplamsal tam kapalı konveks proses-
lerin Cg-kararlılaştırma probleminin çözümü için gerekli ve ye-
terli koşullar verilecektir. Daha önce bu konuda yapılan benzer
çalışmalardan söz etmek için aşağıda verilen tanımlara ihtiyaç
vardır. Tam konveks prosesler için kararlılaştırma problemi lite-
ratürde var olan bir çalışmadır. Smirnov, [7]’de

S(H) := {ξ ∈ Rn | ∃x ∈ B∞(H) öyle ki

x(0) = ξ ve lim
t→∞

x(t) = 0}.

olmak üzere S(H) = Rn ise H tam kapalı konveks prosesini
zayıf asimtotik kararlı olarak tanımlamıştır. H’nın eksponansi-
yel kararlılaştırılabilir durumlarının kümesi ise

Sexp(H) := {ξ ∈ Rn | ∃a, γ > 0, x ∈ B(H) öyle ki

x(0) = ξ ve |x(t)| 6 a|x0|eγt tüm t > 0}

şeklinde tanımlanır. Burada | · |, ile Rn’de öklit normu gösteril-
mektedir. Son olarak

C− := {z ∈ C | Re(z) < 0}
ve

C+ := C \ C− = {z ∈ C | Re(z) > 0}
olarak tanımlansın. H’ın zayıf asimtotik kararlı olması için ge-
rek ve yeter koşul [7, Lem. 8.4 ve Thm. 8.10]’de aşağıdaki şe-
kilde verilmiştir:

Teorem 2 H : Rn ⇒ Rn tam kapalı bir konveks proses olsun.
Bu durumda aşağıdaki durumlar denktir.

1. H zayıf asimtotik kararlıdır, yani S(H) = Rn

2. Sexp(H) = Rn.

3. Aşağıdaki koşullar sağlanır:

• H−’nin H− altında invariant kalan en büyük alt
uzaya kısıtlaması ,yani − domH− ∩ domH−

içinde olan dönüşüm, hurwitzdir.

• H−’nin kararsız özdeğeri yoktur.

Aşağıda geometrik yaklaşım kullanılarak bu teorem daha
basit ifade edilecektir ama öncelikle bazı tanımlara ihtiyaç var-
dır.

3.1. En küçük ve en büyük lineer prosesler

C ⊆ Rn konveks koni olsun. Bu durumda LinC := −C ∩ C
ve linC := C − C alt uzaylardır. Ayrıca linC, C’yi içeren
en büyük alt uzay iken LinC,’de C’nin içerdiği en küçük alt
uzaydır. Bu tanımlar göz önüne alınarakH konveks prosesi için
L− ve L+ lineer prosesleri aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

gr(L−) = lin
(
gr(H)

)
ve gr(L+) = Lin

(
gr(H)

)
.

Buradan görülür ki her x için

gr(L−(H)) ⊆ gr(H) ⊆ gr(L+(H)) (8)

ve
L−(H(x)) ⊆ H(x) ⊆ L+(H(x)) (9)

sağlanır. Bundan sonraki kısımlarda, herhangi bir karışık-
lığa sebep olmadığı sürece L−(H(x)) ve L+(H(x)) kısaca
L− ve L+ şeklinde gösterilecektir.

Yukarıdaki notasyonları göz önüne alarak Teorem 2 aşağı-
daki şekilde ifade edilebilir.

Teorem 3 H : Rn ⇒ Rn tam kapalı bir konveks proses olsun.

ẋ(t) ∈ H(x(t)) (10)

sisteminin (eksponansiyel olarak) kararlılaştırılabilir olması
için gerek ve yeter şart

1. L+’nın kararlılaştırılabilir olması ve

2. H−’nin kararsız özdeğerinin olmamasıdır.

Bu çalışmada ele aldığımız Cg-kararlılaştırma problemi Smir-
nov’un zayıf asimptotik kararlılaştırma probleminden iki ba-
kımdan farklılık göstermektedir: Öncelikle Simirnov C− anla-
mında kararlılık problemine bakarken, bu çalışmada keyfi karar-
lılık bölgesinde problemin çözümü elde edilmiştir. Ayrıca yö-
rüngelerin sadece kararlı değil, aynı zamanda Bohl fonksiyon-
ları olması gerekmektedir.

4. Temel Sonuçlar
Kararlılık bölgesi Cg olmak üzere Cb = C\Cg ve Rb := {λ ∈
R | λ > µ ∀µ ∈ Cg ∩ R} şeklinde tanımlansın. Aşağıdaki
teorem bu çalışmanın temel sonucudur.

Teorem 4 H : Rn ⇒ Rn toplamsal tam kapalı konveks proses
ve L+’da H’ın en büyük lineer prosesi olsun. ẋ(t) ∈ H(x(t))

sisteminin Cg-kararlılaştırılabilir olması için gerek ve yeter
şart

1. L+’nın Cg-kararlılaştırılabilir olması ve

2. H−’nin Rb’de kararsız özdeğerinin olmamasıdır.

Bu teoremin ispatı [7, Lem. 8.4 ve Thm. 8.10]’de verilen is-
pattan yöntem ve fikir açısından farklıdır.Yer darlığı sebebiyle
burada ispata yer verilmemiştir. Ancak, ispat S(H;Cg)’nin de-
ğişmezliği ve hemen hemen periyodik fonsiyonların asimtotik
davranışları kullanılarak yapılmıştır.

4.1. Konik giriş kısıtlı Lineer Sistemler

Teorem 4’ün bir uygulaması olarak sürekli zamanlı, lineer ve
zamanla değişmeyen

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) (11a)

sistemini ele alalım. Burada x, n-boyutlu bir vektör, u, m-
boyutlu giriş vektörü, A ∈ Rn×n ve B ∈ Rn×m’de matrisler-
dir. B’nin kolon rankı tamdır. Varsayalım ki girişler U ⊆ Rm

kapalı konveks konisinden değerlerini almaktadır, yani

u(t) ∈ U , ∀t > 0 (11b)

ve U’nun iç noktalarının kümesi boştan farklıdır. Bu durumda
(11) sistemi aşağıdaki diferansiyel içerme ile ifade edilebilir:

ẋ(t) ∈ F
(
x(t)

)
, burada F (x) := {Ax+Bu | u ∈ U}.
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Bu diferansiyel içermenin grafiği aşağıdaki şekilde gösteri-
lebilir.

grF =

[
In 0n×m
A B

]
(Rn × U).

grF konveks konidir ve domF = Rn’dir. B tam kolon
rankına sahip olduğundan U kapalı konveks konidir. [2, The-
orem 9.1]’denBU ve grF kapalı konveks koniler olduğu görü-
lür. Buradan F ’in kapalı konveks bir koni olduğu görülür. Ay-
rıca, [17, Proposition 2]’den F toplamsaldır.

(3) ve [2, Corollary 16.3.2]’den,

gr(F−) =

[
0n×n In
−In 0n×n

]
(grF )−

=

[
0n×n In
−In 0n×n

] [
In 0n×m
A B

]−T
({0} × U−)

=

[
AT −In
BT 0m×n

]−1

({0} × U−)

elde ederiz. Burada M−1S, S’nin M altında ters görüntüsünü
tanımlamaktadır yani, M−1S = {ξ | Mξ ∈ S}’tir. Sonuç
olarak

F−(q) = {AT q | BT q ∈ U−}

elde edilir. Ayrıca, U boştan farklı iç noktalara sahip olduğun-
dan domL−(F

−) = −F−(0) ∩ F−(0) = −B−TU− ∩
B−TU− = B−T (−U− ∩ U−) = B−T (U − U)− = {0}
olur. Bu da domL−(F

−) = kerBT , L(F−)(ξ) = {AT ξ |
ξ ∈ kerBT }, ve L+(F

−) = 〈kerBT | AT 〉 := kerBT ∩
A−1 kerBT ∩ · · · ∩A−n+1 kerBT olduğunu gösterir.

Bundan dolayı Teorem 4’ü uygularsak (11) sisteminin Cg-
kararlılığı için aşağıdaki à la Hautus testini elde edebiliriz.

Teorem 5 (11) denklemi ile verilen konik giriş kısıtlı lineer sis-
temi için varsayalım ki B’nin kolon rankı tamdır ve U iç nokta-
ları boştan farklı olan kapalı konveks bir konidir ve Cg kararlı-
lık bölgesidir öyle ki Rb kapalıdır. Bu durumda, (11) ile verilen
sistem, ancak ve ancak aşağıdaki koşullar sağlandığında Cg-
kararlılaştırılabilirdir.

1. z ∈ Cn, λ ∈ Cb, AT z = λz, BT z = 0 =⇒ z = 0,

2. z ∈ Rn, λ ∈ Rb, AT z = λz, BT z ∈ U− =⇒ z = 0.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, önceden belirlenmiş bir kararlılık bölgesine göre
toplamsal tam kapalı konveks proseslerin kararlılaştırma prob-
lemi için gerekli ve yeterli koşullar verilmiştir. Buna ek olarak
temel teoremin konik giriş kısıtlı lineer sistemlere uygulaması
yapılmıştır.

6. Teşekkür
Bu çalışma 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
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Özetçe 

Bu çalışmada, özellikle savunma sanayi başta olmak üzere 
birçok farklı uygulamada kullanılan gimbal sisteminin 
referans takip performansını arttırmak üzere H∞ durum geri 
beslemeli kontrolör tasarımı amaçlanmıştır. Çalışmada ilk 
olarak iki serbestlik dereceli bir gimbal sisteminin gerekli 
varsayımlar altında hareket denklemleri elde edilmiştir. Belirli 
denge noktalarında doğrusallaştırma yapılarak her eksen için 
doğrusal hareket denklemleri elde edilmiştir. 
Doğrusallaştırılmış sistemin durum uzay modeli elde 
edildikten sonra sistemin referans takip performansını 
arttırmak amacıyla H  durum geri beslemeli kontrolör 
tasarımı yapılmış ve son olarak sistemin kalıcı hal hatasını 
giderebilmek için sisteme ön filtre tasarımı yapılmıştır. 

Abstract 

In this study, it is aimed to increase the reference tracking 
performance of gimbal system which is used in many different 
applications especially in military industry. First of all, the 
equations of motion of a two degree of freedom gimbal 
system are obtained under necessary assumptions in the study. 
Linearized motion equations are obtained for each axis by the 
help of linearization at specific equilibrium points. With the 
construction of the state space model of the linearized gimbal 
system,	H 	state feedback controller design is implemented 
in order to increase the reference tracking performance of the 
closed-loop system. Finally, a pre-filter is designed to 
eliminate the steady state error of the system. 

1. Giriş 

Optik görüntüleme sensörleri silah sistemleri, teleskoplar, 
kameralar, görüntü işleme, güdümlü füzeler, izleme sistemleri 
ve navigasyon sistemleri gibi birçok uygulamada geniş 
kullanım alanına sahiptir. Bu tür sistemlerde, optik sensör 
ekseni hareketli bir tabandan sabit veya hareketli bir hedefe 
doğru yönlendirilmektedir. Bu nedenle, doğru konumlama 
elde edilmesi için görüş hattının kontrol edilmesi 
gerekmektedir [1]. 

Gimbal stabilizasyon sisteminin amacı, sensörü çalışma 
ortamının neden olduğu çeşitli bozuculardan izole ederek 
sensörün görüş hattını bir hedefe doğru sabit tutmaktır. 
Hedef ve optik sensörler arasındaki oransal harekete 
rağmen, ataletsel dengeli platformlar optik görüntüleme 
sensörlerinin hedefleri takip etmesini ve net görüntüler elde 
edilmesini sağlar. Sensör stabilizasyonunu sağlamak için 
genellikle bu tür sistemlerde iki eksenli gimbal sistemi 
kullanılmaktadır. Bu sistemlerdeki etkin bozucular tabanın 
açısal hareketi, gimbal kütle dengesizliği ve gimbalin kendi 
dinamiği olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, sistemin 
performansı doğrudan sistemin doğru modellenmesine 
bağlıdır [2]. 

Doğrusal olmayan iki serbestlik dereceli gimbal sisteminin 
konfigürasyonu birbirine dik eksen takımlarına sahip olan ve 
birbirine monte edilmiş iki adet gimbalden (iç gimbal ve dış 
gimbal) oluşmaktadır [3]. 

Temel stabilizasyon genellikle iki eksenli bir gimbal 
sisteminde, sensörün iç gimbale tutulmasıyla gerçekleştirilir. 
İki eksenli bir hız jiroskopu genellikle iç gimbal üzerine 
yerleştirilir ve iki yöndeki dönme hızlarını ölçer. Bu jiroskop 
sinyalleri, gimballere etki eden tork motorlarına geri 
bildirim olarak kullanılır. Böylece geri beslemeli bir kontrol 
yapısı oluşturulmuş olur. Bu kontrol sisteminin amacı, 
bozucuların etkisini azaltarak iç gimbal rotasyonunun belirli 
bir hız referansını doğru şekilde takip etmesini sağlamaktır. 
Sistemde bozucu olarak kabul edilen sürtünme ve kütle 
dengesizliği gibi bazı etkiler iyi tasarlanmış sistemlerde de 
sıklıkla karşılaşılan durumlardır [1, 2, 3]. 

Gimbal sisteminde kullanılan kontrolör yapılarının seçilmesi 
ve geliştirilmesi literatürde önemli bir yer tutmaktadır. 
Literatürde H 	tabanlı kontrol algoritmaları genellikle 
sistemdeki bozucuların etkisini azaltmak için 
kullanılmaktadır [4]. H 	tabanlı kontrolör tasarımlarında 
doğrusal matris eşitsizlikleri (DME) bu tür kontrol 
problemlerinin çözümünde güçlü bir araç olarak 
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görülmektedir [5]. Günümüzde, DME yaklaşımının 
çözümünde MATLAB için geliştirilen YALMIP ve 
SEDUMI programları oldukça önemli bir yer tutmaktadır  
[6]. Bu çalışmada da kontrolör tasarımında bu araçlardan 
faydalanılmıştır. 

Bu çalışmada literatürden farklı olarak iki serbestlik dereceli 
gimbal sistemi için H  durum geri beslemeli kontrolör 
tasarımı ve bu tasarıma ek olarak sistemin kalıcı hal hatasını 
giderebilmek için sisteme ön filtre tasarımı yapılmıştır. 
Böylece, sistemin referans takip performansı ciddi oranda 
iyileştirilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde gimbal sisteminin 
matematiksel modeli verildikten sonra üçüncü bölümde H  
tabanlı kontrolör tasarımı üzerinde durulmuştur. Dördüncü 
bölümde benzetim çalışmalarının sonuçları ve analizi 
verilerek beşinci bölümdeki sonuçlar ile çalışma 
tamamlanmıştır. 

2. İki Serbestlik Dereceli Gimbal Modeli 

İki eksenli bir gimbal sistemi Şekil 1’ de görüldüğü gibi yalpa, 
yunuslama ve taban gimballerinden oluşmaktadır. Bu noktada 
B ifadesi gövde eksen takımını, A ifadesi dış yalpa eksen 
takımını ve E ifadesi ise iç yunuslama eksen takımını 
göstermektedir. 

 

 

Şekil 1: İki Eksenli Gimbal Sistemi 

Şekil 1’de gösterildiği gibi , ,  ve , ,  sırasıyla 
yalpa ve yunuslama eksen takımlarıdır.  ekseni sensörün 
optik ekseni ile,   ekseni ise  ekseni ile çakışmaktadır. Bu 
noktada, η ifadesi yanal eksen açısal hızını ve ϵ ifadesi ise 
yükseklik eksen açısal hızını göstermektedir. 

B’den A’ya dönüşüm matrisi ve A’dan E’ye dönüşüm matrisi  

cos η sin η 0
sin η cos η 0
0 0 1

                                       (1) 

cos ϵ 0 sin ϵ
0 1 0

sin ϵ 0 cos ϵ
                          

olarak ifade edilmektedir [2, 3]. 

B, A ve E eksenlerinin açısal hızları sırasıyla ,	 ,  
olarak ifade edilir. , 	,  ise sırasıyla yuvarlanma, yunuslama 
ve yalpalama bileşenleridir. Açısal hızlar  

	;	 	 	;	 	 																				(2) 

olarak ifade edilir. 

Euler açıları olan 	 yuvarlanma açısı x ekseni yönündeki 
dönmeyi,  yunuslama açısı y eksenindeki dönmeyi, 	
yalpalama açısı ise z eksenindeki dönmeyi ifade etmektedir. 
 
Yalpa gimbali için B gövde ekseni ve A yalpa ekseni arasında 
( 0, η) →		 0 0 η  ilişkisi kullanılarak  
 

      (3) 

0
0
η

                

cos η sin η    

sin η cos η   

η    

denklemleri elde edilir.  

Yunuslama gimbali için ise A yalpa ekseni ve E yunuslama 
ekseni arasında ( 0, ϵ 	→ 		 0 ϵ 0  ) 
ilişkisi kullanılarak  

      (4) 

0
ϵ
0

   

cos ϵ sin ϵ  

ϵ  

sin ϵ cos ϵ  

denklemleri bulunur [7, 8]. 

 eylemsizlik momenti ve ,  çarpım eylemsizlik momenti 
olmak üzere yalpa gimbali eylemsizlik matrisi  ve 
yunuslama gimbali eylemsizlik matrisi   

                            (5) 

                               

şeklinde ifade edilir. Gimballerin kütlesel dengesizliklerinin 
olmadığı varsayıldığında eylemsizlik momentlerinin çarpımı 
negatif olmamaktadır. 

 
 

η 

ϵ 
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Yunuslama gimbali  ekseni ve  ekseni dış torkları sırasıyla 
  ve  olarak ifade edilir [2]. 

                        (6) 

olarak verilen moment denkleminden yola çıkılarak elde 
edilen hareket denklemleri  

      

 

             (7) 

olarak bulunur.  ifadesi kullanılarak  eylemsizlik 
momentinin A sistemine dönüşümü sağlanır ve böylelikle 
dönüşüm matrisi aracılığıyla A eksen takımındaki toplam 
eylemsizlik momenti  

    (8) 

ϵ ϵ 2ϵ                   

	                    

ϵ ϵ 2ϵ               

	ϵ ϵ                

ϵ ϵ 2ϵ          

ϵ ϵ                

şeklinde elde edilir. [2,7]. 

Yalpa ve yunuslama gimballerinin açısal momentumunun 
toplamı gimbalin toplam açısal momentumunu verir. Bu 
nedenle toplam açısal momentum 

                               (9) 

şeklinde belirtilir. Gerekli işlemler yapıldığında ise 

ϵ
ϵ 																														 	(10) 

	                

               

denklemleri bulunur [2, 7]. 

Yalpa gimbalinin hareket denklemi, moment denkleminin z-
bileşenidir. Bu nedenle 

                                                            (11) 

için gerekli işlemler yapıldığında ,  and  eylemsizlik 
bozucuları olmak üzere elde edilen 

ϵ ϵ 2ϵ                   (12) 

ϵ ϵ 2ϵ

	                                                                                

ϵ	 ϵ 2ϵ 	 	
ϵ ϵ

ϵ ϵ                	
ϵ ϵ ϵ ϵ cos	 2ϵ

sin	 2ϵ 2 sin	 2ϵ 2ϵ ϵ

ϵ                                  

denklemleri ile nihai sonuç 

                                             (13) 

olarak bulunur [8]. 

Yunuslama gimbalinin hareket denklemi (7)’de belirtildiği 
üzere 

                                                         (14) 

olarak gösterilir [2,7]. 

Çalışmanın bu aşamasında şu ana kadar verilen denklemlerin 
doğrusallaştırılması yapılmaktadır. 

Eksenlerin birbirlerine olan etkilerinin oldukça küçük olduğu 
kabulü ile bazı değerler ihmal edildiğinde 

0                                                        (15) 

                                       

simetri özelliğinden yararlanılarak 

0                                                        (16) 

ve ϵ	  eşitliğinden faydalanılması durumunda 

                                                           (17) 

denklemi bulunur. Böylelikle yalpa gimbali için 
doğrusallaştırılmış hareket denklemine ulaşılır. [2, 7, 8]. 

Benzer şekilde, 

0                                                        (18) 

                                        

ifadeleri kullanılarak 
 

                                     (19) 
 
denklemi elde edilir. Böylelikle yunuslama gimbali için 
doğrusallaştırılmış hareket denklemine ulaşılır [2, 7, 8]. 

3. Kontrolör Tasarımı 

Bu çalışmada doğrusallaştırılan iki serbestlik dereceli gimbal 
sistemi için DMEler kullanılarak H  durum geri beslemeli 
kontrolör tasarımı yapılmıştır.  
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3.1. Doğrusal Matris Eşitsizlikleri 

Doğrusal matris eşitsizlikleri  	 üzerinde tanımlı olarak 

∑ 0			 0                (20) 

,  

şeklinde ifade edilir. Burada F simetrik, pozitif yarı tanımlı ya 
da pozitif tanımlıdır [6]. 

Lyapunov denklemi, otonom bir sistem için oldukça yaygın 
olarak bilinen bir DME yapısıdır. Bu amaçla 

	 0			 0                                      (21) 

üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak 

0
0

0                                         (22) 

verilen matris eşitsizliği elde edilir [9]. 

Bu denklemlerde bulunan	 	karar değişkenidir, 
0	eşitsizliği ise P ifadesine göre doğrusaldır. DME 
kısıtlamaları 0 uzayında dışbükeydir. Bu nedenle 
DME optimizasyonu konveks optimizasyona dönüşmektedir. 
Bu temel özellik DME kısıtlamaları altındaki minimizasyon 
probleminin küresel çözümünün bulunabileceğini garanti 
eder.  

Problemi doğrusallaştırmak ve çözümü mümkün kılmak için 
Schur tümleyeni ve benzerlik dönüşümü gibi optimizasyon 
araçları kullanılarak çözümlemelerin yapılması gerekir. Bu 
çözümlemelerin yapılması ile  

0       

 (23) 

matris eşitsizliği elde edilir. 

Elde edilen bu matris eşitsizliği doğrusal bir matris 
eşitsizliğidir ve çözümü ancak pozitif tanımlı simetrik bir P 
matrisinin varlığıyla mümkündür ( 0). Bu matris 
soldan ve sağdan köşegen ( , , 	 ) matrisi ile çarpılıp 

,  dönüşümleri uygulanırsa  

0     

(24) 

denklemi bulunur. 

Bu matriste Q, Y,		  değerleri yarı tanımlı programlama 
değişkenleri olarak tanımlanarak 

 0,  		 0                                               (25) 

şeklinde ifade edilmiştir. DME’nin çözümü ise Y, Q ve  nın 
optimizasyonu yapılarak bulunur. Matriste kullanılan 		değeri 
optimize edilmiş minimum değerdir ve  

                                                                          (26) 

denkleminin çözümü ile de sisteme uygun kontrolör 
tasarlanmış olur [10, 11]. 

Elde edilen ve tanımlanan bu ifadelerden yola çıkılarak iki 
serbestlik dereceli gimbal için kontrolör tasarımı ilk olarak 
transfer fonksiyonu elde edilerek başlanmıştır. 

Doğrusallaştırılan sistemin transfer fonksiyonu yaklaşık 
olarak  

                                 (27) 

şeklinde ifade edilir. 

Sistemin transfer fonksiyonundan durum-uzay modeline geçiş 
(27) ve 
	

                                                        (28)     

                                                        

denklemi ile yapılmıştır. A, B, C, D matrislerinde uygun 
parametre değerleri yerine koyularak verilen DMEler 
çalıştırılır ve kontrol katsayıları elde edilir. 

3.2. Kalıcı Hal Hatası için Ön Filtre Tasarımı 

YALMIP ve SEDUMI kullanılarak DME çözümlemesi 
yapılan ve kontrolör katsayıları elde edilen sistemin durum 
uzay modeli MATLAB/Simulink ortamında modellenmiş ve 
çıkışın referans sinyalini kalıcı hal hatası ile izlediği 
görülmüştür. Çalışmada bu durumu çözmek üzere kontrolör 
tasarımına ek olarak ön filtre tasarımı yapılmıştır. 

Bu tasarım için kalıcı hal çıkışı , kalıcı hal durum değeri  
ve kalıcı hal giriş sinyali  kullanılarak referans takip 
problemi,  ve  etrafında bir düzenleme 
yapılarak giderilmektedir. Bu durumda 

                                        (29) 

                                                                 (30) 

                  

denklemleri oluşturulur, daha sonra (28), (30) ve (31)’de 
gerekli düzenleme ve yerine yerleştirme işlemleri yapılarak 

0 	 	                     (31) 

 	 	              

elde edilir. Bu sayede 

0                                                              (32) 

sonucuna ulaşılmış olur. 

Tasarımı yapılan ön filtre sisteme uygulanarak kalıcı hal 
hatasını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Bu işlemlerin 
sonucunda bulunan  ve	 	değerleri benzetim 
çalışmalarında kullanılan modele yerleştirilerek referans takip 
performansında ciddi bir iyileştirme sağlanmıştır [13]. 
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4. Benzetim Çalışmaları 

Çalışmada doğrusallaştırılması yapılan iki serbestlik dereceli 
gimbal modeli kullanılarak tasarımı yapılan H  durum geri 
beslemeli kontrolörün sisteme uygulanmasının 
MATLAB/Simulink ortamında benzetim çalışmaları 
yapılmıştır.  

 
 

Şekil 2: Sürtünmesiz Yalpa Gimbal Simulink Modeli 

 

Gimbalin yalpa ekseninin doğrusallaştırılmış modeli Şekil 
2’de verilmiştir. Bu model, gimbal parametrelerini ve çeşitli 
bozucuları içermektedir. Referans sinyali olarak sinüzoidal bir 
giriş uygulanarak  sistem cevabı elde edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3: Sürtünmesiz Yalpa Gimbal Cevabı 
 
Çeşitli bozucuların etkisi altında olan ve girişine sinüzoidal bir 
sinyal uygulanan yalpa eksen için çıkış grafiği Şekil 3’de 
gösterilmiştir. Bu grafikte, alınan çıkış hızı ile referans sinyal 
arasında kalıcı hal durumunda ciddi bir fark olduğu 
görülmüştür. 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 4: Referans Takibi Yapılan Sistemin Simulink Modeli 
 

Sistemin durum-uzay matrisi 
 

0 1
2

0 						0
	0

0 0
	

	

0 0 			0 	 	

	

0
0
0                          (33) 

1 0 0 0                                                            

şeklinde elde edilmiş ve modellemesi yapılmıştır. 

 
DME ile bulunan kontrolör katsayıları sisteme geri besleme 
olarak (29) da verilen denklem sayesinde durum uzay 
modeline geçilerek uygulanmıştır. Daha sonra sistemde kalıcı 
hal hatası olduğu gözlenmiştir. Bu hatanın giderilmesi için 
Şekil 4’te verilen model tasarlanmış ve sistem cevabı 
gözlemlenmiştir. Bu modelde referans takibini sağlayabilmek 
için bulunan  ve 	  değerleri sisteme verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5: Referans Takibi Yapılan Sistemin Çıkış Grafiği 
 
Sistemde var olan kalıcı hal hatası, tasarımı yapılan ön filtre 
yardımıyla Şekil 5’te gösterildiği üzere başarılı bir şekilde 
giderilmiştir. 
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5. Sonuçlar 

Bu çalışmada iki serbestlik derecesi bulunan bir gimbal 
sistemin eksenlerinin matematiksel modellenmesi ve 
doğrusallaştırılması ve yalpa ekseni için kontrolör tasarımı 
yapılarak sistemin referans takip performanslarını iyileştirmek 
amaçlanmıştır. Çalışmada H  durum geri beslemeli kontrolör 
tasarımına ek olarak sistemde var olan kalıcı hal hatasını yok 
etmek için ön filtre tasarımı da yapılmıştır. Çalışmada 
MATLAB/Simulink ortamına elde edilen benzetim sonuçları 
çalışmada tasarımı yapılan kontrolörün başarımını ve sistemin 
referans izleme performansını arttırdığını göstermektedir. 
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Özetçe
Bu çalışmada, giriş belirsizliği içeren çift tank seviye kont-

rol sistemi için dayanıklıH∞ dinamik çıkış geri beslemeli kont-
rolör tasarımı yapılmıştır. Çalışmada çift tank seviye kontrol sis-
teminin doğrusallaştırılmış modeli ve literatürde sıklıkla kulla-
nılan genelleştirilmiş kontrol konfigürasyonu yapısı kullanıla-
rak tasarımı yapılan dayanıklı H∞ dinamik çıkış geri beslemeli
kontrolör algoritması Doğrusal Matris Eşitsizlikleri (DMEler)
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu çalışmada sistemde
var olan giriş belirsizliğinin kapalı çevrim sistemin referans ta-
kip performansına olan etkisini azaltmak için tasarımı yapılan
kontrolörün başarımı PI+statik ileribeslemeli kontrolör yapısı
sonuçları ile zaman domeninde karşılaştırılarak gösterilmiştir.

Abstract
This study deals with robust H∞ dynamic output feedback

controller design for coupled tank level control system with in-
put uncertainties that are present in the system model. The ro-
bust H∞ dynamic output feedback controller algorithm which
is designed via linearized coupled tank model and well-known
generalized control configuration structure, is carried out via li-
near matrix inequalities (LMIs). Moreover, the achievement of
the controller which is designed in order to decrease the effect
of existing input uncertainty to the reference tracking perfor-
mance of the closed-loop system, is illustrated in time-domain
plots where the results of the proposed controller is compared
with the results that are obtained with the implementation of
PI+feedforward controller structure.

1. Giriş
Doğrusal kontrol sistemlerinde modelleme hataları, göz ardı
edilen doğrusal olmayan yapılar ve sistemin bilinmeyen dina-
mikleri gibi pek çok nedenden dolayı belirsizlikler mevcuttur.
Dayanıklı kontrol teorisi, sistemde var olan belirsizlikleri göz

önünde bulundurarak dayanıklılık ve performans açısından ana-
liz etmeye ve kontrolör tasarlanmasına imkan sunmaktadır.

H∞ kontrolör yapısı dayanıklı kararlılık ve dayanıklı per-
formans analizi konusunda literatürde sıkça karşılaşılan kontro-
lör yapılarından biridir.H∞ tabanlı kontrolör tasarlanırken göz-
leyici tabanlı kontrolör yapıları ve durum geri beslemeli kontro-
lör yapıları gibi pek çok sayıda farklı kontrolör yapıları kullanıl-
maktadır. H∞ kontrol problemi, ilk yıllarda Riccati denklem-
leri aracılığıyla çözüm bulmaktadır [1]. İlerleyen zamanlarda
ise, DMEler ile H∞ kontrol problemine çözüm üretmek daha
popüler ve kolay hale gelmiştir. DME tabanlı yaklaşım, Ric-
cati denklemlerini H∞ kontrolörün parametrelerinin belirlen-
mesinde kullanılarak oluşturulan durum-uzay gösterimine bir
alternatif haline gelmiştir [2]. Literatürdeki çalışmalar, DME
tabanlı dış bükey optimizasyon probleminin, H2 ve H∞ per-
formans kriterleri dahil olmak üzere zaman ve frekans domeni
kriterleri ile çok amaçlı çıkış kontrol sentezi problemine dönüş-
türülebileceğini göstermektedir. DME tabanlı yaklaşıma dönü-
şüm sağlanabilmesi için, kontrolörün amacının tek bir Lyapu-
nov fonksiyonu olarak ifade edilmesi yeterli olmaktadır [3]. Li-
teratürde, H∞ statik ve dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör
yapılarının DME tabanlı H∞ kontrol problemi üzerine uygu-
lamalarının olduğu çalışmalar bulunmaktadır [4]. Bu çalışma-
larda H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör yapıları farklı
sistemlere uygulanmıştır. Buna ek olarak, literatürde sıklıkla ça-
lışılan yapılardan olan zaman gecikmesi içeren aktif süspansi-
yon sistemi için H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör ta-
sarımı yapılan çalışmalar bulunmaktadır [5]. Ayrıca durum ge-
cikmeleri olan doğrusal sistemler için dinamik çıkış geri besle-
meli H∞ kontrol probleminin çözülebilirlik koşullarının ortaya
konduğu çalışmalar bulunmaktadır [6].

Belirsizlik içeren doğrusal sistemlerin kontrolü, dayanıklı
kontrol teorisi üzerinde birçok önemli sonucun bulunduğu farklı
çalışmalarda incelenmiştir. Temel olarak, dayanıklı kontrol ça-
lışmaları farklı belirsiz sistemlerin modellenmesini, dayanıklı
kararlılığın analizini ve dayanıklı kontrolörlerin tasarımını in-
celemektedir [7]. Literatürde giriş belirsizliği olarak ele alınan
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belirsizlik ifadeleri yapılandırılmamış belirsizlik sınıfında yer
almaktadır [8]. Bu tür belirsizlikler sistem kararlılığını ve per-
formansını doğrudan etkileyebilmektedirler. Bu sebeple, bu ça-
lışmada da dayanıklılık konusu bu belirsizlik sınıfı üzerinden
incelenmiştir.

Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, da-
yanıklı H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör yapısı giriş
belirsizliği içeren çift tank seviye sistemi için tasarlanarak sis-
teme uygulanmış ve benzetim sonuçları ile sistemde var olan
belirsizliğin sıvı seviyesi olarak ifade edilen sistem çıkışına olan
etkisini azalttığı gösterilmiştir. Çalışmada belirsizliği ve sistem
performans ölçütlerini ifade eden ağırlık fonksiyonları ile çift
tank sıvı seviye sisteminin doğrusallaştırılmış modeli literatürde
sıklıkla kullanılan genelleştirilmiş kontrol konfigürasyonu yapı-
sında kullanılarak DMElerin kullanımı için gerekli durum uzay
gösterimi elde edilmiş ve DMEler yardımıyla H∞ dinamik çı-
kış geri beslemeli kontrolör tasarımı yapılmıştır.

Çalışmanın ikinci kısmında çalışmada ele alınan problemin
tanımı verilmiştir. Üçüncü kısımda H∞ dinamik çıkış geri bes-
lemeli kontrolör yapısı ele alınmıştır. Çalışmanın dördüncü kıs-
mında tasarlanan kontrolörün başarımını göstermek üzere elde
edilen benzetim sonuçları verilmiştir ve beşinci bölümde çalış-
manın sonuçları özetlenerek bildiri tamamlanmıştır.

2. Problem Tanımı
Bu çalışmada ele alınan sistem,

ẋ = Ax+B1w +B2u

z = C1x+D11w +D12u (1)

y = C2x+D21w +D22u

şeklinde durum-uzay gösterimi ile ifade edilmektedir ve Şe-
kil 1’de genel kontrol konfigürasyonunda

P =

 A B1 B2

C1 D11 D12

C2 D21 D22


ile genelleştirilmiş nominal sistem ifade edilmektedir. Burada,
x ∈ Rn durum değişkenlerini, u ∈ Rnu kontrol girişi sinyalle-
rini, w ∈ Rnw bozucu giriş sinyallerini, z ∈ Rn kontrol edilen
çıkış sinyallerini ve y ∈ Rny ölçülen çıkış sinyallerini ifade
etmektedir. K ise tasarlanan H∞ dinamik çıkış geri beslemeli
kontrolörü ifade etmektedir.

w z

u v

P

K

Şekil 1: Genel Kontrol Konfigürasyonu [8]

H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör tasarımında
amaç, w’dan z’e olan transfer fonksiyonunun sonsuz normunu,

‖Tzw(s)‖∞ minimize etmektir. Bu minimizasyon gerçekleşti-
rilmesi amacıyla

‖Tzw(s)‖∞ ≤ γ (2)

şeklinde skaler γ sayısı ile sınırlandırılmaktadır.
H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör tasarımı sonu-

cunda elde edilen kontrolör

K(s) :

{
ẋK(t) = AKxK(t) +BKy(t)

u(t) = CKxK(t) +DKy(t)
(3)

şeklinde ifade edilmektedir ve burada xK ∈ Rn şeklindedir.
H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör tasarımında, siste-
min çıkış sinyali, y(t) geri besleme olarak alınmaktadır.

3. H∞ Dinamik Çıkış Geri Beslemeli
Kontrolör Tasarımı

H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör tasarımı, lite-
ratürde çok iyi bilinen Bounded Real Lemma (BRL) yar-
dımıyla yapılmaktadır [9]. Kapalı çevrim sistem matrisleri
ACL, BCL, CCL, DCL, (1) ve (3) kullanılarak tanımlanmak-
tadır. Sistemin iç kararlı olması ve H∞ performans kriterlerini
sağlaması için
∃P = PT > 0 ve

AT
CLP + PACL PBCL CT

CL

BT
CLP −γ2I DT

CL

CCL DCL −I

 < 0 (4)

koşullarını sağlayan kapalı çevrim sistem matrisleri tanımlan-
maktadır. H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör tasarla-
nırken aşağıdaki teoremin uygulanabilmesi için

‖Fl(P,K)‖∞ < γmin (5)

eşitsizliği

γmin = min
(AK ,BK ,CK ,DK)

‖Tzw(s)‖∞ (6)

şartı altında sağlanmaktadır.

Teorem 1 [10] K(s) =

[
AK BK

CK DK

]
şeklinde ifade edilen

H∞ kontrol problemini çözümleyen dinamik çıkış geri besle-
meli kontrolör,


M11 ∗ ∗ ∗
M21 M22 ∗ ∗
M31 M32 M33 ∗
M41 M42 M43 M44

 < 0,

[
X In
In Y

]
> 0 (7)

şeklinde ifade edilen DME’ler (X,Y,Ã,B̃,C̃ ve D̃) çözümle-
nirken γ∞ skaler katsayısını minimize etmektedir. (7)’de Mij

ile ifade edilen matris elemanları
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K(s)

Wi(s) ∆

PI+FF G1(s) G2(s)
-

+
+ ++

-

Lr2 L1 L2

Şekil 2: Çift Tank Seviye Kontrol Sistemi Blok Diyagramı

M11 = AX + XAT +B2C̃ + C̃TBT
2

M21 = Ã +AT + CT
2 D̃TBT

2

M22 = YA+ATY + B̃C2 + CT
2 B̃T

M31 = BT
1 +DT

21D̃
TBT

2

M32 = BT
1 Y +DT

21B̃
T (8)

M33 = −γ∞Inu

M41 = C1X +D12C̃

M42 = C1 +D12D̃C2

M43 = D11 +D12D̃D21

M44 = −γ∞Iny

şeklindedir. İlk olarak, DMEler yardımıyla X,Y,Ã,B̃,C̃ ve D̃

değişkenleri elde edilmektedir. Bu değişkenler elde edildikten
sonra ise MNT = I − XY eşitliğini sağlayan ve tekil olma-
yan M ve N matrisleri SVD ve Cholesky çarpanlarına ayırma
yöntemi ile elde edilmektedir. (3)’deki gibi ifade edilen dinamik
çıkış geri beslemeli kontrolör ise

DK =D̃

CK =(C̃−DKC2X)M−T

BK =N−1(B̃−YB2DK) (9)

AK =N−1(Ã−YAX−YB2DKC2X−NBKC2X

−YB2CKM
T )M−T

denklemleri yardımıyla elde edilmektedir.

4. Benzetim Çalışmaları
Bu çalışmada tasarımı yapılanH∞ dinamik çıkış geri beslemeli
kontrolörün, giriş belirsizliği içeren çift tank sıvı seviye kontrol
sistemi üzerinde benzetim çalışmaları yapılmıştır. Literatürde
sıklıkla kullanılan çift tank seviye kontrol sistemin şematik gös-
terimi Şekil 3’de verilmiştir.

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 bulu-
nan iki tank, Tank 1’den Tank 2’ye sıvı akışı olacak şekilde ön
plakaya monte edilmiştir. Tank 2’ye gelen sıvı, alt tarafta bulu-
nan rezervuara akmaktadır. Her iki tankın alt tarafında tanktaki

Dt1

Dt2

L1

L2

Tank1

Tank2

Çıkış 2

Su
Havzası

Pompa

Vp

Do1

Do2

Çıkış 1

Şekil 3: Çift Tank Sıvı Seviye Kontrol Sistemi

sıvının boşaldığı bir çıkış bulunmaktadır. Ayrıca, tanktaki sıvı
seviyesini ölçebilmek için her iki tankın da altında basınca du-
yarlı algılayıcılar bulunmaktadır. Çift tank sıvı seviye kontrol
sisteminin farklı konfigürasyonlarında farklı kontrol yöntemleri
kullanılmaktadır [11] , [12]. Bu çalışmada durum çiftli, tek giriş
tek çıkış sistem konfigürasyonu kullanılmıştır. Sıvı akışı sıra-
sıyla pompa yardımıyla Tank 1’e, Tank 1’den de Tank 2’ye ak-
tarılmaktadır. Bu konfigürasyonda amaç, pompa motoruna uy-
gulanan gerilim değeri kontrol sinyali olmak üzere Tank 2’de
bulunan sıvının seviye kontrolünün yapılmasıdır.

Şekil 2’de tasarlanan giriş belirsizliği içeren H∞ dinamik
çıkış geri beslemeli kontrolörün, çift tank sıvı seviye kontrol
sistemi üzerindeki benzetim çalışmalarının blok diyagramı ve-
rilmiştir. Blok diyagramda Lr2 sisteme uygulanan referans sin-
yali, L1, Tank 1’in sıvı seviyesini ve L2 ise Tank 2’nin sıvı
seviyesini ifade etmektedir. Blok diyagramda

G1(s) =
Kdc1

τ1s+ 1
(10)

G2(s) =
Kdc2

τ2s+ 1
(11)
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pompa motoruna uygulanan gerilim değerinden üst ve alt sıvı
tanklarının sıvı seviyelerine olan açık çevrim transfer fonksi-
yonlarını ifade etmektedir. 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. H∞ di-
namik çıkış geri beslemeli kontrolör tasarımında Tank 2’nin
sıvı seviyesi L2 geri besleme olarak belirlenmiştir.

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

Kontrol sisteminin yapısal belirsizliklere karşı direncini
göstermek amacıyla kullanılan, belirsizlik içeren genel kont-
rol konfigürasyonunun blok diyagramı Şekil 4’te verilmektedir.
Burada ∆, blok köşegen belirsizlik matrisini ifade etmektedir.
Sistemdeki giriş belirsizliğinin ifade edilmesi için ‖∆‖∞ ≤ 1

şartını sağlayan ve sırasıyla giriş sinyali p, çıkış sinyali ise q ola-
rak belirlenen bir ∆ belirsizlik matrisi tanımlanmaktadır. Blok
diyagramda, u sinyali H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kont-
rolör tarafından üretilen kontrol sinyalini ve v sinyali ise H∞
dinamik çıkış geri beslemeli kontrolörün giriş sinyalini ifade et-
mektedir.

qp

w z

u v

∆

P

K

Şekil 4: Belirsizlik İçeren Genel Kontrol Konfigürasyonu

H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör için genelleşti-
rilmiş nominal sistemin blok diyagramı Şekil 5’te verilmektedir.
Sisteme uygulanan referans sinyal w olarak ifade edilmektedir.
Bu çalışmada sisteme uygulanan referans sinyal, Tank 2’nin sıvı
seviye referans sinyali Lr2 = w olarak belirlenmiştir. Prob-
lem tanımlanırken ifade edildiği üzere H∞ dinamik çıkış geri

beslemeli kontrolör tasarımında amaç, w’dan z’e olan transfer
fonksiyonunun sonsuz normunu, minimize etmektir. Sistemin
referans takip performansını iyileştirmek amacıyla çıkış sinyali
z, Tank 2’nin sıvı seviyesi L2 ile referans sinyal Lr2 arasındaki
fark olarak tanımlanmıştır.

Lr2 = w

L2

-
+ Wp(s) z

v

+
+

Wi(s)

u

p q

P

Sistem

Şekil 5: H∞ Dinamik Çıkış Geri Beslemeli Kontrolör için Ge-
nelleştirilmiş Nominal Sistem

Wp(s), saf integratöre yakın olacak şekilde bir transfer
fonksiyonu olarak seçilerek kalıcı hal hatasının giderilmesi
amaçlanmıştır. Wi(s) fonksiyonu, düşük frekanslarda belirsiz-
lik %10 (ω = 0), yüksek frekanslarda ise %1 (ω > 100 rad/s)
olacak şekilde

Wi(s) =
s+ 1

100s+ 10
(12)

olarak seçilmiştir.
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Şekil 6: H∞ Dinamik Çıkış Geri Beslemeli Kontrolör ve
PI+statik İleri Beslemeli Kontrolör Yapılarının Sistem Üzerinde
Karşılaştırma Grafiği

Çalışmada tasarlanan H∞ dinamik çıkış geri beslemeli
kontrolörün başarımının gösterilmesi amacıyla, sistem için ta-
sarlanan ve hali hazırda var olan PI + statik ileri beslemeli
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(PI+FF) kontrolör yapısı ile karşılaştırması yapılmıştır. Çift
tank sıvı seviye kontrol sistemine H∞ dinamik çıkış geri besle-
meli kontrolör ve PI+statik ileribeslemeli kontrolör yapılarının
uygulanması sonucu elde edilen sistem zaman cevabının grafiği
Şekil 6’da verilmektedir. Grafikte görüldüğü üzereH∞ dinamik
çıkış geri beslemeli kontrolörün referans takip performansı, sis-
temde var olan belirsizlik altında PI+statik ileri beslemeli kont-
rolör yapısına göre daha iyi sonuç vermiştir.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada giriş belirsizliği içeren çift tank seviye kontrol sis-
temi için dayanıklı H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolör
tasarımı yapılmıştır. Çift tank seviye kontrol sisteminin doğru-
sallaştırılmış modeli kullanılarak H∞ dinamik çıkış geri bes-
lemeli kontrolör tasarımı yapılmış ve benzetim çalışmalarında
PI+statik ileribeslemeli kontrolör yapısı ile referans takip per-
formansı karşılaştırılmıştır. Benzetim çalışmalarında elde edi-
len zaman grafikleri sistemde var olan giriş belirsizliği altında
dayanıklı H∞ dinamik çıkış geri beslemeli kontrolörün başarı-
mını ortaya koymaktadır. İlerleyen çalışmalarda bu çalışmada
önerilen kontrolörün fiziksel sisteme uygulanarak gerçek za-
manlı sonuçların da incelenmesi planlanmaktadır.
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Özetçe 

Kronik kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları arasında en 

ölümcül olanıdır. Kalp naklinin gerçekleşemediği durumlarda 

hastalar Sol Ventrikül Destek Pompası (SVDP) ile idame 

edilebilmekte, hayat kaliteleri arttırılabilmektedir. Yenilikçi 

SVDP geliştirme süreçlerinde öncül performans testleri, kalp-

damar sisteminin sanal ve fiziki modelleri üzerinde yürütülür.  

Bu modellerin, normal ve patolojik fizyolojileri dinlenme ve 

egzersiz durumlarında simüle etmeleri beklenir. Bu çalışmada, 

normal egzersiz fizyolojisindeki geribeslemeli kontrol 

mekanizmalarını modelleyen sanal bir benzetim devresi 

oluşturulmuştur. Devre üzerinde, Frank-Starling mekanizması 

simüle edilmiş, ortalama atardamar basıncı ve enerji ihtiyacı 

dengelemesi yapılmış, aynı zamanda atardamar ve akciğer 

toplardamar dirençleri hayati sınırlar içerisinde kalacak şekilde 

düzenlenmiştir. Ayrıca nabız sayısı ve kalp kası gücü egzersiz 

seviyesinin yoğunluğuna göre vücuda yeterli enerji sağlanacak 

şekilde başarıyla arttırılmıştır. 

Abstract 

End-stage Chronic Heart Failure (CHF) is the most fatal among 

cardiovascular diseases. Mechanical Circulatory Assistance 

(MCA) for the treatment of CHF successfully uses Left 

Ventricular Assist Devices (LVAD) with significant 

improvement in survival rates and quality of life. Performance 

testing of novel LVAD models is conducted on numeric and 

physical mock circuits of the cardiovascular system (CVS), 

which are desired to duplicate normal and failing CVS 

physiologies under resting and exercise conditions. In this 

study, an electric analogue of the CVS is modeled, which 

incorporates various feedback mechanisms under normal 

exercise physiology. The model successfully simulated the 

Frank-Starling mechanism, mean arterial pressure 

compensation, energy balancing, heart rate and myocardial 

elastance adjustments under increasing levels of exercise 

intensity. 

1. Giriş 

1.1. Mekanik Dolaşım Desteği  

Vücuttaki en hayati organ olan kalbin yetersiz çalışması (Kalp 

Yetmezliği) tüm fizyolojik fonksiyonların normal seviyelerde 

sürdürülmesini etkiler ve yaşam kalitesini düşürür [1]. Kalp-

damar hastalıkları içinde mortalitesi en yüksek olan Kronik 

Kalp Yetmezliğidir (KKY); ve bu patolojinin son dönemine 

girmiş olgularda nihai çözüm kalp naklidir. Ne yazık ki donör 

sayısındaki yetersizlik ve lojistik koordinasyon problemleri 

kalp naklinin klinik başarısını ciddi oranda kısıtlamaktadır [2]. 

ABD, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde geliştirilen Mekanik 

Dolaşım Desteği (MDD) uygulamaları ile kalp nakli bekleme 

listesindeki hastaların ömrü başarıyla uzatılabilmekte ve yaşam 

kalitesi anlamlı olarak yükseltilebilmektedir [3].  

      Rutin MDD modaliteleri arasında, Sol Ventrikül Destek 

Pompaları (SVDP) en sıklıkla kullanılmakta olanıdır [3]. Bu 

cihazlar, kalbin basmakta zorlandığı kanı sol karıncıktan alarak 

ana atardamara (aort) basar ve kalbin yükünü azaltır; böylece 

kalp adalesinin (miyokard) dinlenmesini, hatta bazı durumlara 

tamamen normale dönmesini sağlar [3]. Kanla temas halindeki 

tüm protezlerde olduğu gibi, en ileri SVDP modellerinde bile, 

kanın pıhtılaşması sonucu oluşan embolizmalar ve yüksek 

kayma gerilmelerinden kaynaklanan hemoliz gibi klinik 

komplikasyonların önüne tam anlamıyla geçebilecek ideal 

tasarım arayışı henüz devam etmektedir [4].  

1.2. Dolaşım Sistemi Benzetim Devreleri  

Bir MDD cihazının geliştirilmesi sürecinde en kritik 

adımlardan birini performans testleri oluşturmaktadır. 

Performans testleri öncelikle tam ölçekli sanal ortamda kalp-

damar sisteminin analog elektrik modelleri, akabinde tam 

ölçekli laboratuar ortamında tezgahüstü hidromekanik 

düzenekler üzerinde yürütülür; böylelikle cihaz prototipi 

teknoloji hazırlık seviyesi 3’den (THS-3) THS-6’ya getirilir. 

Bundan sonra sıra, hayvan deneyleri ve klinik çalışmalara gelir 

(THS 7-9). Tüm bu aşamalar boyunca iteratif düzeltmelerle 
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cihaz geometrisi, sistem aksesuarları (grefler, konektörler, 

kablolar, bataryalar, vs.), elektronik ve kontrol mekanizmaları 

mükemmele yakınsanır.  

      MDD cihazlarının performansını sınamak ve göstermek 

için tasarlanan sanal ve fiziki modeller, genellikle, kalp-damar 

sistemini simüle eden elektrik ve hidromekanik benzetim 

devreleridir. Bu devrelerde, egzersiz ve uyku halleri gibi 

normal fizyolojilerin yanı sıra; kalp yetmezliği başta olmak 

üzere, koroner damar ve kalp kapakçığı hastalıkları gibi 

patolojik fizyolojilerin de yüksek doğrulukla 

canlandırılabilmeleri gerekmektedir [5]. 

1.3. Egzersiz Fizyolojisi 

Vücudun egzersiz durumunda yaptığı düzenlemeler, artan 

egzersiz yoğunluğuna göre sırayla devreye giren birkaç 

geribesleme mekanizması altında özetlenebilir.  

      Hafif egzersiz seviyelerinde ritmik olarak kasılıp gevşeyen 

iskelet kasları (bacak, kol, karın, sırt, kaburga), çevre 

toplardamarları sıkıştırarak pompa etkisi yapar ve kalbe dönen 

kan hacmini arttırır.[6]  

      Kalbe dönen ekstra kan hacmi diyastolde (kalp dolarken) 

miyokardın daha fazla gerilmesine yol açar. Bu aşamada Frank-

Starling mekanizması devreye girerek sistolde (kalp basarken) 

daha fazla kanın atardamarlara gönderilmesini sağlar. Artan 

kan hacminden miyokardı besleyen koroner damarlar da 

nasibini alır. Frank-Starling mekanizmasının işlemesi için 

miyokardiyal kasılabilirlik katsayısının (sol karıncık 

maksimum elastansı, emax) artmasına gerek yoktur.[6]  

      Atardamarlara aktarılan kan debisindeki (Q) artış, vücudun 

artan enerji (oksijen) ihtiyacını karşılar fakat bir yandan da, 

Ohm Kanunu uyarınca, atardamar basıncını (P) arttırır (P=RQ). 

Tansiyonun tehlikeli seviyelere çıkmasını engellemek için 

vücut atardamar çeperlerindeki düz kasları gevşeterek  

(vasodilatation) atardamar dirençlerini (R) düşürür.[6]  

      Egzersiz seviyesinin yükselmesi durumunda, Frank-

Starling mekanizması vücudun artan kan (enerji) ihtiyacını tek 

başına karşılamaya yetersiz kalır. Çalışan dokularda düşmeye 

başlayan oksijen oranı ve kanda yükselen karbondioksit basıncı 

ilave mekanizmaları tetikler. Devreye giren katekolaminler 

nabzı arttırır (kronotropi) ve daha güçlü kan pompalayabilmek 

için miyokard elastansını yükseltir (inotropi) [7].  

      Son evrede, egzersiz yoğunluğuna göre sistol ve diyastol 

süreleri değişkenlik gösterir. Nabzın artmasıyla kısalan kalp 

periyoduna uyum sağlayarak sistol/diyastol oranı anlamlı 

olarak artar [8]. 

1.4. Çalışmanın Amacı 

Ekibimizin şu ana kadar yürüttüğü çalışmalarda normal 

koşullarda (dinlenme) çalışan sağlıklı bir dolaşım sistemi 

modeli başarıyla tamamlanmıştır [9]. Bu çalışmada ise daha 

önce yapılmış olan modele egzersiz halinde vücudun verdiği 

tepkiler geribesleme döngüleri olarak eklenmiştir.  

2. Metod 

Dolaşım sisteminde gözlemlenen fizyolojik geri besleme 

döngüleri, Simulink/MATLAB ortamında oluşturulan 

basitleştirilmiş bir benzetim devresine entegre edilmiştir (Şekil 

1). Hidrolik devrenin (dolaşım sisteminin) elektrik modelinde 

(benzetim devresinde), Gerilim (V)-Basınç (Pa) ve Akım 

(Amp)-Akış (m3/s) analojileri kullanılmıştır.  

2.1. Dolaşım Sistemi Benzetim Devresinin Dinamik Analizi  

Benzetim Devresinin değişkenleri, kanın değişik bölmelerdeki 

hacmi (V), basıncı (P) ve akışı (Q) olarak belirlenmiştir. Sol 

karıncık, değişken elastanslı (e=1/C) bir sığaç olarak; sol 

kulakçık, elastik atar- ve toplardamarlar gibi içinde hacim 

biriktirebilen diğer bölmeler ise sabit kapasitanslı (C) sığaçlar 

olarak modellenmiştir. Damar dirençleri sabit rezistans 

değerleriyle (R), kanın ataleti ise sabit bobin endüktansıyla (L) 

modellenmiştir. Sığaçlardan sol kulakçık ve karıncık sırasıyla 

LA ve LV, atar ve toplardamarlar sırasıyla A ve V, koroner 

damarlar ise C alt-indisleriyle tanımlanmıştır. Egzersiz 

durumunda iskelet kasının sıkışmasıyla toplardamarlarda 

oluşan basınç PM, sistolde kalp kasının sıkışmasıyla koroner 

damarlarda oluşan basınç PiM sembolleriyle gösterilmiştir. 

Modelde sağ kulakçık ve karıncık ile pulmoner atar- ve 

toplardamarlar sol kulakçık içine dahil edilerek (lumped 

parameters) küçük dolaşım ihmal edilmiş ve benzetim devresi 

basitleştirilmiştir.  

Şekil 1: Dolaşım sistemi elektrik analog devresi. 𝐴𝑉,𝑀𝑉: Aort 

ve mitral kapakçıklar (çek valf/diyot); 𝐿𝐿𝑉: Sol karıncık aort 

arasındaki kanın ataleti (endüktansı). Diğer sembol ve alt indis 

tanımları için metne bakınız.  

      Dinamik denklem durum değişkenleri, VLV hariç diğer 

hacimler ve QLV olarak, girdiler ise PLV ve PM olarak kabul 

edilmiş, durum-uzay matrisleri oluşturulmuştur. 

2.2. Dolaşım Sistemi Analog Devresi Kontrol Şeması 

Normal kalp-damar fizyolojisinde gözlemlenen geri beslemeli 

kontrol mekanizmalarının modellenmesi için, önceden 

geliştirilen kalp kası modeli kullanılmıştır [9]. Bu modelde, sol 

karıncığın zamanla değişen elastansını (eLV) direkt olarak 

hesaplayan özgün bir yöntem kullanılmakta, bu sayede sol 

karıncık hacim-basınç ilişkisi P=eV denkleminden 

hesaplanabilmektedir  (Şekil 2: “Kalp Kası Modeli” Bloğu).  
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Şekil 2: Genel kontrol şeması. 𝑀𝐴𝑃: Ortalama atardamar basıncı; HR: Nabız; PLV, VLV: Sol karıncık basınç ve hacmi;  𝐾𝑃𝑈𝐿: Akciğer 

toplardamar direnç katsayısı; 𝐾𝑀𝐴𝑃: Atardamar direnç katsayısı; 𝐾𝐼𝑀: Kalp kası içi basınç sabiti; 𝐴𝐶𝑇: Aktivasyon sinyali;  𝐷𝐸: 

Harcanan enerji (talep); 𝑆𝐸: Üretilen enerji (arz);  𝐶𝑂𝐸: Kardiyak çıktı hatası 

 

2.2. Atardamar Dirençlerinin Hesaplanması 

Ortalama atardamar basıncının istenilen seviyeye çekilmesini 

modellemek için PID kontrolcü kullanılarak (Kontrolcü 1 

Bloğu, Şekil 2) bir geri besleme değişkeni hesaplanmıştır.  

𝐾𝑀𝐴𝑃 = max {0.3, 1 − 𝑃𝐼𝐷 [
𝑀𝐴𝑃−(3𝑀+98)

𝑀𝐴𝑃
]}                   (1)  

Burada egzersiz şiddeti için M sabiti kullanılmıştır (Tablo 2). 

Denklemde “max” fonksiyonu virgülle birbirinden ayrılan 

girişlerin en büyüğünü çıkışa gönderir; komutun burada 

kullanılma sebebi damar direncinin normalin en fazla 0.3 

katına kadar düşebilmesi içindir [9].  

2.3. Akciğer Direnç Katsayısı 

Sağ kalp ve akciğer dolaşımı bu çalışma kapsamında 

modellenmemiştir. Bu sebeple egzersiz esnasında akciğer 

dirençlerindeki düşüş yerine, vücuttan kalbe dönen kanı 

taşıyan tüm dirençlerdeki toplam düşüş hesaplanmıştır. [10]  

𝐾𝑃𝑈𝐿 = 1 −
𝐶𝑂𝑟𝑒𝑓−𝐶𝑂𝑟𝑒𝑠𝑡

3.3 𝐶𝑂𝑟𝑒𝑠𝑡
                (2) 

Oransal bir kontrolcü (Kontrolcü 2 Bloğu, Şekil 2) ile elde 

edilen 𝐾𝑃𝑈𝐿  sabiti toplardamar direncini (𝑅𝑉) ayarlamak için 

kullanılmıştır. Denklem 2’de “dinlenme” ve “egzersiz” 

durumlarında ihtiyaç duyulan kardiyak çıktılar (Cardiac 

Output, CO) sırasıyla “rest” ve “ref” alt indisleriyle 

gösterilmiş, 𝐶𝑂𝑟𝑒𝑠𝑡 6.5 L/dak olarak sabitlenmiştir.  

2.4. Enerji Arz-Talep Dengesinin Hesaplanması 

Egzersiz sırasında vücudun ihtiyacı olan enerji 
(𝐸𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 , 𝐷𝐸) artmakta; dolayısıyla vücuda gönderilen 

enerjinin (𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦, 𝑆𝐸) , yani kardiyak çıktının artması 

gerekmektedir. Oksijen alımıyla üretilen (𝑆𝐸) ve egzersiz 

esnasında tüketilen (𝐷𝐸) enerji miktarları literatür 

değerlerinden [11] alınarak eğri uydurma yöntemiyle (Matlab) 

formüle edilmiştir (Tablo 1, 2). Böylece , 𝑆𝐸 ile kardiyak çıktı 
(𝐶𝑂) arasındaki ilişki  

𝑆𝐸 (𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒) = 20x103[16x10−5 𝐶𝑂(𝐿/𝑑𝑎𝑘) − 0.58]        (3) 

şeklinde (Tablo 1); egzersiz seviyeleri (M) ile egzersiz 

süresince ihtiyaç duyulan enerji (DE) arasındaki ilişki ise 
 

𝐷𝐸 (𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒) = 2,092𝑀2 + 6,276𝑀 + 8,368                       (4) 
 

olarak formüle edilmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 1: Egzersizle değişen parametreler: Oksijen alımı 

(𝑂2,𝑖𝑛), nabız (Heart Rate,𝐻𝑅), bir basımda gönderilen kan 

miktarı (Stroke Volume, SV), bir dakikada gönderilen kan 

miktarı (Cardiac Output, CO) [11] 

Aktivite 

Seviyesi 
𝑂2,𝑖𝑛 

(L/dak) 

HR 

(atım/dak) 

SV 

(mL) 

CO 

(L/dak) 

Dinlenme 0.25 72 70 5 

Yürüme 1.0 110 90 10 

Tempolu 

Koşu 

1.8 150 100 15 

Hızlı Koşu 2.5 190 120 19 
 

 

Tablo 2: Artan egzersiz seviyeleri için gereken enerji miktarı [11] 

Aktivite 

Seviyesi 

Gerekli Enerji 

(kkal/dak) 

Simülasyondaki 

Egzersiz 

Seviyeleri (M) 

Oturma 2 0 

Yürüme 4 1 

Dans Etme 7 2 

Merdiven Çıkma 11 3 

Koşma (8 mil/saat) 16 4 

2.5. Nabız ve Miyokard Elastans Artışının Hesaplanması 
 

Nabız (dakikada kalp atış sayısı, HR), ampirik olarak  

𝐻𝑅 = 𝑠𝑎𝑡60
250(80 + 5 𝐶𝑂𝐸)                                                (5)  

denklemi kullanılarak ifade edilmiştir. Burada “sat” komutu 

60 ≤ 𝐻𝑅 ≤ 250  sınırlarını belirlemek için kullanılmıştır. 

COE değişkeni için, enerji arz ve talebi arasındaki hata 

Kontrolcü 2 Bloğuna (Şekil 2) gömülü alçak-geçiren filtreye 

sokulmuş, çıktı PID kontrolcüye beslenmiştir. Sol karıncık 

maksimum elastansının (emax) yükseltilmesi, Kalp Kası Modeli 

Bloğu (Şekil 2) içindeki miyokard maksimum aktif/pasif 

izometrik kasılma kuvvetlerinin ayarıyla sağlanmıştır [9].  

2.6. Sistol/Diyastol Oranının Hesaplanması 

Sistol (𝑡𝑠𝑦𝑠) ve diyastol (𝑡𝑑𝑖𝑎) zamanlarının oranı nabız ile 

değişir [8]. Çalışmada bu oran, konuyla ilgili literatürdeki 

ampirik eğrilerden elde edilen sayılara Matlab/Eğri Uydurma 

fonksiyonu uygulanarak belirlenmiştir.  

𝛼 =
𝑡𝑠𝑦𝑠 

𝑡𝑑𝑖𝑎
= 1.072(1 − 𝑒−

𝐻𝑅−34.7
38.67 )             (6) 
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3. Sonuçlar
 

3.1. Durum-Uzay Denklemi 
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Dinamik denklemlerde, sol ventrikül hacmi (VLV) haricinde 

diğer hacimler ve sol ventrikül çıkışındaki kan akışı (QLV) 

durum değişkeni olarak, sol ventrikül ve adale basınçları 

(sırasıyla, PLV ve PM) ise giriş değişkenleri olarak kabul 

edilmiştir. Denklemde kullanılan semboller, V, Q ve P, 

sırasıyla, hacim, akış ve basıncı göstermektedir. Sabitlerden ise, 

C, R, L, sırasıyla, sığaç (kan biriktiren hacimler) kapasitansı, 

boru (damar) direnci ve bobin (kan ataleti) endüktansını, K 

damar çeperi sıkıştırma sabitini belirlemektedir. Alt indis 

olarak A ve V atar- ve toplardamarları, C, C1, C2 koroner 

damarları, LA sol kulakçığı, M iskelet kasını, iM ise miyokard 

içini temsil etmektedir. Yukarıda görüldüğü gibi, sistem ve giriş 

matrisleri doğrusaldır.  Sistem matrisinin bir elastans (1/C) ve 

bir kondüktans (1/R) matrislerinin çarpımı olarak da ifade 

edilebileceği dikkati çekmektedir [1/(RC)≝ kutup]. 

3.2. Normal Dinlenme ve Egzersiz Fizyolojileri  

Kullanılan modelin doğrulanması amacıyla, öncelikle normal 

aktivite (dinlenme) seviyesindeki fizyolojilerin benzetimi 

yapılmıştır. Bunun için, durum-uzay denklemlerinde iskelet 

kası pompası değerinin sıfıra eşitlenmesi (PM=0) yeterli 

olmaktadır. Dinlenme koşullarında denklemlerin nümerik 

ortamda çözüm sonuçları Şekil 3’te gösterilmiştir. Durum 

değişkenleri (PLV, VLV, PAo, PLA, üstte) ve sol karıncık elastansı 

(eLV, altta) zamanla değişim traselerinin literatür değerleriyle 

birebir uyuştuğu gözlemlenmiştir [6]. Sistolik ve diyastolik 

basınçların 120/80 (mmHg) civarında seyrettiği görülmektedir. 

Sol karıncık hacminin ise yaklaşık 115-40 mL arasında 

değiştiği, dolayısıyla karıncığın bir vuruda aorta yaklaşık 75 

mL kan bastığı anlaşılmaktadır (Bkz. Tablo 2, SV değeri). Sol 

karıncık elastansı 0-4.1 mmHg/mL arasında değişmekte, 

trasede kalp döngüsünün sabit hacimde kasılma ve genişleme, 

sistol ve diyastol fazları (oklar) açıkça izlenmektedir. 

      Bir sonraki adımda, önce dinlenme esnasında Frank-

Starling Mekanizmasının işleyişi denenmiş (Şekil 4, solda); 

sonra egzersiz fizyolojisi PM=3 seviyesi için benzetimlenerek 

çıktılar dinlenme fizyolojisiyle karşılaştırılmıştır (Şekil 4, 

sağda). Sağ grafikte, tek bir kalp vurusu boyunca, dinlenme ve 

egzersiz durumları için, Basınç-Hacim döngüsü (P-V Loop) 

görülmektedir. Dinlenme (mavi) ve egzersiz (sarı) durumları 

için çizilen döngüler karşılaştırıldığında, sistol/diyastol başı ve 

sonu anlarındaki sol karıncık hacim ve basınç değerlerindeki 

egzersize bağlı artış gözlemlenebilmektedir. Bir vuruşta yapılan 

iş miktarını gösteren döngü alanı, dinlenmede 9.76 kJ iken 

egzersizde %34 artışla 13.09 kJ seviyesine; maksimum elastans 

çizgisi eğimi (emax) ise dinlenmede 4.1 mmHg/mL iken (kırmızı 

çizgi), egzersiz süresince %39 artışla 5.70 mmHg/mL 

seviyesine (mor çizgi) yükselmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Dinlenme durumunda sistemik basınçlar (sol karıncık, 

aort ve sol kulakçık) ve sol karıncık hacmi (üstte). Dinlenme 

durumunda sol karıncık elastansının zamana göre değişimi  
(altta); Oklar: Sistol başlangıç (mavi) ve bitiş (kırmızı) noktaları. 

Şekil 4: Sol karıncık basınç-hacim döngüleri. Solda: Dinlenme 

durumunda Frank-Starling Mekanizması kullanılarak 

maksimum elastans değerinin bulunması (emax). Damardan 

serum verilmeden önce belirlenen döngü (mavi), toplam 1.5 L 

(kırmızı) ve 3 L (sarı) serum verildikten sonra sağa kayıyor. 

Sistol sonu noktalarını birleştiren sarı çizginin eğimi ile ifade 

edilen emax , dış yükten bağımsız miyokard kasılabilirliğini 

belirliyor. Sağda: Dinlenme (mavi) ve egzersiz (sarı) halinde 

basınç-hacim döngüleri, ve dinlenme (kırmızı) ve egzersiz 

(mor) halinde maksimum elastans doğruları. 
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3.3. Fizyolojik Geri besleme Mekanizmaları 

Bu bölümde gösterilen çıktılar 100 saniyelik simülasyonun ilk 

20 saniyesinde dinlenen daha sonra ise 80 saniye boyunca 

üçüncü seviye (M=3, merdiven çıkma) egzersiz yapılan 

durumdan elde edilmiştir. 

3.3.1 Sistemik Atardamar ve Akciğer Toplardamar Basınçları  

Dinlenme durumunda atardamar direncine (RA) başlangıç 

değeri atanarak ortalama atardamar basıncı (MAP) normal 

fizyolojik bir değere ( ~100 mmHg) sabitlenmektedir. 

Egzersizin başlamasıyla beraber MAP seviyesinde bir aşım 

olmasına rağmen, 20 saniye içinde bu aşımın sönümlendiği ve  

MAP’ın 107 mmHg seviyesinde sabitlendiği gözlemlenmiştir 

(Şekil 5, en üstte). Buradaki osilasyonun sebebi egzersiz 

sinyalinin (PM) sinüzoidal olarak verilmiş olmasındandır. 

Egzersiz başlamadan önce enerji ihtiyacı, dolayısıyla akciğer 

direnç katsayısı da yazılım tarafından sabitlenmektedir. 

Egzersizin ilk 20. saniyesinden sonra artan enerji ihtiyacını 

karşılamak için akciğer toplardamar direnç katsayısı azalmış ve 

denge değerinde sabitlenmiştir ( Şekil 5, üstten ikinci).  

3.3.2.Nabız 

Dakikadaki kalp atış sayısı egzersiz öncesinde mevcut enerji 

dengesine göre  otomatik olarak sabitlenmektedir (HR=70-90). 

Egzersiz sırasında artan enerji ihtiyacına uyumlu olarak HR’nin 

200 vuru/dak civarına yükseldiği ve bu seviyede sabitlendiği 

gözlemlenmiştir (Şekil 5, üstten üçüncü). 

3.3.3. Sistol/Diyastol Oranı 

Egzersizden dolayı artan kalp atışına (azalan periyoda) göre 

sistol süresinin diyastol süresine oranındaki   (𝑡𝑠𝑦𝑠/𝑡𝑑𝑖𝑎) artış 

ve eriştiği denge seviyesinin, literatürdeki çalışmalarla [8] 

benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir (Şekil 5, alttan üçüncü).  

3.3.4. Enerji Dengesi 

Harcanan enerji (DE) matematiksel olarak hesaplandığı için 

düz çizgi şeklinde görülmektedir (Şekil 5, alttan ikinci, kırmızı 

çizgi). Aynı grafikte görülen gönderilen enerji miktarı ise (SE, 

mavi çizgi) milisaniyelik aralıklarla sistemden hesaplanarak 

elde edilmektedir. Enerji arz-talep ilişkisi kalıcı halde 

( ~40 𝑠) kendi dengesine ulaşmakta ve o seviyede 

sabitlenmektedir.  Gönderilen enerjideki osilasyonun sebebi 

kas aktivitesinin sinüzoidal bir şekilde verilmesidir. 

3.3.5. Enerji İhtiyacı  

Şekil 5’te son olarak, enerji arz ve talebi arasındaki fark (DE-

SE), yani vücudun enerji ihtiyacı gösterilmektedir (en altta). 

Egzersiz başlamadan önce oksijen metabolizması dengede, yani 

enerji ihtiyacı neredeyse sıfır seviyesindedir. Egzersizin 

başlamasıyla bu ihtiyaç ani olarak artmakta, fakat geribesleme 

mekanizmalarının devreye girmesiyle takriben 6 dakika içinde 

(egzersiz sürerken) tekrar sıfırlanmaktadır.  
 

4. Tartışma 

Bu çalışmada kalp-damar sisteminin elektrik analog devresi 

nümerik ortamda tasarlanmış ve normal (sağlıklı) fizyolojinin 

dinlenme ve egzersiz durumları simüle edilmiştir.  
 

      Sonuçlar incelendiğinde, benzetim devresinin basınç, ve 

hacim değerleri ile sol karıncık elastansını sağlıklı kalp-damar 

fizyolojisine uygun olarak üretebildiği görülmüştür (Şekil 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Egzersizin süresince kontrol değişkenlerinin 

durumu: Ortalama atardamar basıncı (MAP, en üstte), 

Akciğer toplardamar direnci (RV, üstten ikinci), Nabız (HR, 

üstten üçüncü), Sistol-diyastol sürelerinin oranı  (𝑡𝑠𝑦𝑠/𝑡𝑑𝑖𝑎, 

alttan üçüncü), Enerji arz-talep dengesi (alttan ikinci) ve 
Enerji açığı (SE-DE, en altta). 
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Literatürde şu ana kadar, sol karıncık basınç-hacim ilişkisinin 

elastansın ampirik değerlerden üretilen formülleri kullanılarak 

hesaplandığı göz önüne alınacak olursa [12], bunun önemli bir 

yenilik olduğu ileri sürülebilir. Bu çalışma ayrıca yayına 

hazırlanmaktadır.   

      Bir sonraki adımda, devrede Frank-Starling Mekanizması 

simüle edilmiş; bu amaçla sol karıncığın ön-yükü (preload), 

başlangıçtaki toplam kan hacmi (6.5 L) üzerine damardan iki 

kere birer buçuk litre serum (ya da kan) verilerek arttırılmıştır 

(Şekil 4, solda). Her üç durumda da (6.5, 8, 9.5 L toplam kan 

hacmi), oluşan sistol sonu noktalarının (döngülerin sol üst 

köşesi) aynı düz çizginin üzerine düştüğü gözlemlenmiştir. Bu 

çizginin eğimi, sol karıncığın maksimum elastansına (emax)  

tekabül etmektedir, ki  bu yükten bağımsız indis, miyokardın 

kasılabilirliğini gösteren değerli bir parametredir [6]. Egzersiz 

stresine girmeyen (katekolamin salgılamayan) bir bünyede, 

volüm infüzyonuna cevap olarak maksimum elastansın 

yükselmesine ihtiyaç olmayacağı ve yalnızca Frank-Starling 

Mekanizmasının yeterli olacağı bilindiğinden, devrenin Frank-

Starling Mekanizmasını başarıyla simüle ettiği sonucuna 

varılmıştır. 

      Egzersiz durumunda ise, enerji talebi ve arka-yük 

(afterload) seviyesi hızla artmaktadır. Dış iş (external work) 

olarak da tanımlanan arka-yük, aort damarındaki dirence karşı 

gereken miktarda debinin sisteme aktarılmasını 

gerektirmektedir. Grafik olarak, dış yükün artması basınç-

hacim döngüsü alanındaki artışla ifade edilebilmektedir. 

Egzersiz esnasında bu talep, ancak hormonal mekanizmaların 

devreye girmesi, yani emax değerindeki artışla mümkün 

olabilmektedir. Çalışma sonuçlarına dayanarak, analog 

devrenin bu mekanizmayı da başarıyla simüle ettiği sonucuna 

varılmıştır (Şekil 4, sağda).  

      Miyokardın kasılabilirliğini (emax) yükselten inotropik 

hormonların aynı zamanda nabzı artırma etkisi (chronotropy) de 

bulunmaktadır. Modelde bu etkinin gerçekleştiği Şekil 5’de 

(üstten 3. grafik) görülebilmektedir. Egzersiz esnasında hem 

kalp kası kasılabilirliğinin hem de kasılma frekansının (HR) 

yükselmesi, doğal olarak atardamar basınçlarını tehlikeli 

seviyelere çekmektedir. Önlem olarak devreye giren 

vazodilatasyon mekanizması sonucu akciğer ve periferik 

atardamar dirençlerinin azaltıldığı da yine Şekil 5’te (üstten 1. 

ve 2. grafikler) izlenebilmektedir. Bu esnada enerji dengesinin 

ayarlanması ve enerji açığının kapatılması da modelde başarıyla 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 5, alttan 1. ve 2. grafikler).  

      Bu çalışmada modellenen tüm geribesleme mekanizmaları 

egzersizin başlamasıyla aynı anda devreye girmektedir. Oysa 

sağlıklı bir fizyolojide, giderek yükselen egzersiz yoğunluk 

seviyesine cevap vermek için, geribesleme mekanizmalarının 

sırayla devreye girdiği bilinmektedir. Frank-Starling 

Mekanizması ile başlayan bu sıralama, HR ve emax artışlarıyla 

devam edip, tsys/tdia oranının yükselmesiyle sonlanır [6, 7, 8]. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, simülasyon devresinin tasarımı 

çalışmalarımız, sanal platformun sağlıklı dinlenme 

fizyolojisinde işletilmesi ile başlanmış, ikinci adımda buna (bu 

çalışmada tarif edilen) egzersiz fizyolojisi eklenmiştir. Bir 

sonraki aşamada, egzersiz seviyesi kademeli olarak 

yükseltildiğinde (M: 0 → 4), enerji arz-talep dengesindeki 

bozulma oranıyla bağımlı olarak kontrol mekanizmalarının da 

sırayla işletilmesi sağlanacaktır. Sanal test platformu tasarımının 

son aşaması, normal (dinlenme ve egzersiz) fizyolojisinde 

gerçekleştirilen benzetimlerin kronik kalp yetmezliği 

fizyolojisine uygulanması olacak, akabinde fiziki testlerin 

yürütüleceği hidromekanik benzetim devresi tasarlanacaktır. 

      Bu makalede sunulan çalışmayla eşzamanlı olarak 

grubumuz, Türkiye’deki ilk özgün eksenel akışlı SVDP’nin 

tasarımı ve üretimi konusunda Ar-Ge faaliyetlerini 

sürdürmektedir [13]. Bir yıldan kısa bir süre içinde, pompa 

prototipleriyle tezgahüstü performans testlerinin başlatılması 

beklenmektedir. Bu aşamaya gelindiğinde, sanal (nümerik) 

kalp-damar sistemi simülasyon devresinin fiziki (hidromekanik) 

versiyonu kullanılacaktır.  

      SVDP, SVDP kontrolcüsü, ve sanal ve fiziki test 

platformlarının tasarım çalışmaları halihazırda birbirlerine 

paralel olarak yürütülmektedir. Çalışmaların sonucunda, 

tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş, özgün, yenilikçi, 

emniyetli, etkili ve ekonomik bir MDD teknolojisinin ülkemize 

kazandırılması ümit edilmektedir.  
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Özetçe 
Günümüzdeki en önemli problemlerden birisi trafik sıkışıklığı 
problemidir. Trafik problemi özellikle büyük şehirlerde 
verimlilik kaybının ve düşük yaşam standartlarının temel 
sebeplerinden biridir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
karayolu araçlarının kullanımı artmaktadır. Artan araç sayısı ile 
birlikte şehirlerde ulaşımın etkinliği azalabilmektedir. 
Şehirlerdeki trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler 
trafik kavşaklarının olduğu bölgelerdir. Bu nedenle, bu 
bölgelerdeki trafik ışıklarının kontrolü trafik sıkışıklığının 
azaltılmasında oldukça önemlidir. Bu çalışmada, tek bir kavşak 
üzerinde verimli bir trafik ışık kontrolü gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. SUMO programı kullanılarak benzetim ortamı 
oluşturulmuştur. Bulanık mantık kontrolü tabanlı ve PI tipi 
kontrol tabanlı trafik lambası kontrolörleri, trafik ışığını kontrol 
etmek için tasarım gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen kontrolörler 
ve geleneksek trafik ışığı kontrolörleri için benzetimler 
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
 

Abstract 
One of the most important problems today is the traffic 
congestion problem. The traffic problem is one of the main 
causes of loss of productivity and low living standards, 
especially in large cities. With the development of technology, 
the use of road vehicles is increasing. With the increasing 
number of vehicles, the efficiency of transportation in cities 
may decrease. The regions with the highest traffic density in 
cities are those with traffic intersections. Therefore, the control 
of traffic lights in these areas is very important in reducing 
traffic congestion. In this study, an efficient traffic light control 
is tried to be performed on a single intersection. A traffic 
intersection simulation environment is developed using the 
SUMO program. Based on fuzzy logic control and PI type 
control, traffic light controllers are designed to control traffic 
light. Simulations are performed for the proposed controllers 
and conventional traffic light controllers and the results are 
compared. 
 
 

1. Giriş 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ulaşım teknolojisinin 
gelişimi ve ilerlemesi kaçınılmaz olmuştur [1]. Bilim ve 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yüksek teknoloji, trafik 
kontrolü ve farklı ulaşım modları gibi yenilikçi hizmetler 
sunularak insanların düşünce veya karar verme sorumluluğunu 
azaltmak için Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) geliştirilmiştir 
[2]. Teknolojik gelişmeler ulaşım sistemlerinin benzeri 
görülmemiş miktarda veri toplamasını sağlamıştır. Bu veriler 
sayesinde akıllı ulaşım sistemlerinin gelişimi de hızla 
artmaktadır. 
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), ulaşım ağında güvenlik ve 
verimlilik sağlayan elektronik, veri işleme ve kablosuz ağlar 
gibi teknolojilerden oluşan sistemler olarak adlandırılabilir. 
AUS, her bir ulaşım birimi arasında iletişim ve bilgi alışverişi 
sağlar. Bu birimler, insan, araç, altyapı ve ulaşımın kontrolünü 
sağlayan merkezler olabilir. AUS sistemlerinin gelişim süreci 
devam ederken, bu sistemlerin beklenti ve faydalarının zaman 
içinde değişebileceği veya farklı alanlara da odaklanabileceği 
düşünülmektedir. 
Çok Etmenli Sistem teknolojisine dayanan AUS, karmaşık 
ulaşım sorunlarını çözmek için önemli bir yaklaşım haline 
gelmektedir [3]. Bileşenlerin heterojen ortamlardaki yapısal 
olarak dağılmış olması, temel bir altyapı olarak birleşik bir 
yazılım platformuna talep oluşturan etmenler arasında birlikte 
çalışabilirlik gibi uygulama güçlüklerine neden olur. Bu 
nedenle, bu makalede ele alınanlar gibi nispeten basit 
problemler için merkezi çözümler kullanılması tercih edilir. 
Hem ulaştırma karar vericileri hem de sürücüleri için, AUS 
verimli ve akıllı trafik yönetimi, tehdit tespiti, sürüş konforu ve 
güvenliği için büyük bir potansiyele sahiptir [4]. AUS ayrıca 
trafik yönetimi karar vericilerin sinyal değişikliklerini kontrol 
etmelerini, rota akışlarını düzenlemelerini ve gerçek zamanlı 
trafik bilgilerini yayınlamalarını sağlayan karmaşık ağ 
bağlantılı ulaşım sistemlerinin etkili yönetimi için esnek bir 
yaklaşım sağlayabilir. AUS, sürücüler için rota planlaması, 
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hava durumu tahmini, acil durum hizmetleri, vb. sürüş yüklerini 
azaltmayı ve güvenliği artırabilir. 
AUS uygulaması, çevresel sorunlardan ulusal güvenlik 
sorunlarına, acil durum yönetiminden nakliyeye kadar birçok 
alanda olumlu sonuçlar verebilir. AUS uygulamaları yolda 
harcanan zamanı azaltabilir. Kısa seyahat süreleri hem bireysel 
hem de ticari araçlar için ekonomik tasarruf sağlar ve genellikle 
daha az çevre kirliliği anlamına gelir. Akıllı Kavşak Yönetimi 
teknolojisi Trafik Kavşaklarında Trafik Işık Kontrolü 
sistemlerinin bir parçası olarak gelişmeye başlamıştır. 
Temel olarak iki tür Trafik Işığı Kontrolü yöntemi vardır. İlki, 
önceden belirlenen sürelerde trafik ışıklarının periyodik olarak 
değiştirilmesidir. İkinci yöntem ise trafik ışıklarını sensörlerden 
gelen verilere göre kapalı çevrim sistem kontrol yöntemleriyle 
değiştirmesidir. Çoğu trafik kavşak sinyali kontrol cihazı sabit 
çevrim tipindedir (konvansiyonel), yani her trafik sinyal 
çevrimi için sabit yeşil / kırmızı faz zamanları vardır. Bu 
yöntemin uygulanması çok basittir. Ancak, genellikle 
performansı düşük kalmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte, sabit zamanlı trafik ışığı kontrol sistemleri yerine akıllı 
trafik ışığı kontrol sistemleri kullanılmaya başlanılmıştır. [5]–
[8]. Birçok avantaja sahip oldukları için, akıllı trafik ışıkları, 
metropol bölgelerde yadsınamaz avantajlar sunabilir. Özellikle, 
bulanık kontrol tekniği, Zadeh’in 1965’de belirsiz kümeler 
teorisini tanımlamasının ardından trafik ışığı kontrolü üzerine 
birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmıştır [9]–[14]. 
Pappis ve Mamdani, trafik kavşağında Bulanık Mantık 
Kontrolü'nü (FLC) sunmuştur. [10]. FLC ile üç girişe dayalı 
olarak bir çıkış elde edilir. Bulanık giriş değişkenleri, mevcut 
aralığın geçen süresi, yeşil ışıkta kavşaktan geçen araç sayısı ve 
kırmızı ışıkta bekleyen araç sayısı olarak alınmıştır. FLC 
kullanılarak hesaplanan yeşil faz süreleri bulanık çıkışlardır. 
Favilla adaptif stratejileri olan bir FLC önerdi [11]. FLC, 
kontrol fonksiyonunun performansını optimize etmek için 
üyelik fonksiyonlarını trafik koşullarına göre ayarlar. 
İstatistiksel ve bulanık adaptasyon stratejileri vardır. FLC, yeşil 
fazı ve kırmızı faz süresini belirler. 
Bu çalışmamızda, trafik ışığı fazlarının zamanlamasını (yeşil / 
kırmızı) kontrol etmek için bulanık mantık kontrol simülasyonu 
yapılmıştır. Ek olarak, trafik ışığı fazlarının zamanlama 
kontrolünün simülasyonu (yeşil / kırmızı), kontrol 
mühendisliğinde geleneksel bir kontrol yöntemi olan orantılı bir 
integral (PI) esaslı kontrol yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu 
iki yöntemin simülasyonu Simulation of Urban MObility 
(SUMO) programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. SUMO kullanılarak bir simülasyon ortamı 
oluşturulmuştur. SUMO programı, açık kaynaklı, oldukça 
taşınabilir, mikroskobik bir karayolu trafik simülasyon 
paketidir.[15].  
Bu bildiri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. İlk olarak, trafik 
ışığı kontrol sistemine genel bir bakış sunulmakta ve üretilen 
simülasyon ortamının özellikleri ve sınırlamaları 
açıklanmaktadır. Daha sonra, bulanık mantık ve PI tipi trafik 
ışığı kontrol cihazlarının özellikleri ve çalışma prensipleri 
açıklanmaktadır. Ardından, bulanık mantık ışığı kontrol 
cihazının ve PI tipi trafik ışığı kontrol cihazının simülasyon 
sonuçları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Son olarak, 
sonuç bölümünde elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 

 

 

2. Trafik Işık Kontrol Sistemi 
Trafik kavşak maddesi yöntemi ile kontrol edilen trafik ışığı 
kontrol sisteminin simülasyon ortamının genel yapısı, Şekil 1 
'de gösterilmiştir. Her şerit için yola iki adet detektör 
yerleştirilmiştir. Her şeritteki detektörler, şeritteki araç sayısını 
belirlemek için kullanılır. Trafik ışığı kontrolörü, kavşaktaki 
trafik ışıklarının yeşil veya kırmızı durumlarının trafik 
koşullarına göre kontrol edilmesinden sorumludur. 
Kavşaktaki trafik ışığı kontrol sistemi aşağıdaki varsayımlara 
ve sınırlamalara göre tasarlanmıştır: 

• Trafik kuzeyden güneye, batıdan doğuya ve tersi 
yönde hareket eder. 

• Kuzey ve güneyden gelen araçlar için yeşil ışık 
yandığında, doğu ve batıdan gelen araçlar için kırmızı 
ışık yanar ve bunun tersi de geçerlidir. 

• Kavşakta sağa ve sola dönüşlere izin verilmez. 
• Her iki yöndeki yeşil ışık için minimum süre 3 

saniyedir.  

Şekil 1: Trafik kavşak modeli. 

2.1. Bulanık Mantık Yöntemi ile Trafik Işığı Kontrolü 

Bulanık mantık teknolojisi, insanların düşündüğü gibi gerçek 
yaşam kurallarının uygulanmasına izin verir. Örneğin, insanlar 
trafik durumunu belirli bir kavşakta kontrol etmek için şu 
şekilde düşünürler: “kuzey ve güney şeritlerdeki trafik 
yoğunluğu batı ve doğu şeritlerindeki trafik yoğunluğundan 
fazla ise, trafik ışıkları kuzey ve güney için daha uzun yeşil 
kalmalıdır”. Bu tür kurallar bulanık mantık denetleyicisine 
kolayca yerleştirilebilir. Bulanık mantığın güzelliği, “ağır”, 
“daha az” ve “daha uzun” gibi bulanık terimlerin ve koşulların 
bir bilgisayar tarafından ölçülüp anlaşılmasını sağlamasıdır. 
Bulanık mantık tabanlı trafik ışık kontrol sistemlerinin 
geleneksel olanlara göre daha iyi sonuçlar elde edebileceğini 
göstermek mümkündür.  
Bulanık mantık denetleyici 4-yollu trafik kavşağı için 
tasarlanmıştır: Şekil 1'de gösterildiği gibi kuzey, güney, doğu 
ve batı. Trafik ışıkları kontrol cihazında giriş değişkenlerine 
bağlı olarak iki farklı bulanık mantık denetleyicisi 
geliştirilmiştir. 
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Şekil 2: Birinci tip Bulanık mantık denetleyici için giriş 
değerlerinden toplam araç sayısı üyelik fonksiyonu. 

Bunlardan ilkinde, iki bulanık giriş değişkeni seçilmiştir. İlki, 
kavşaktaki toplam araç sayısıdır. Diğer değişken ise doğu ve 
batıdan gelen araç sayısı ile kuzeyden ve güneyden gelen 
toplam araç sayısı arasındaki farktır. Tablo 1'de verilen bulanık 
kurallara dayanarak, bulanık kontrol cihazı yeşil ışık süresini 
belirlemek için mevcut trafik koşullarına göre bir çıkış 
üretilmiştir. Şekil 2 ve şekil 3 de giriş değerlerinin üyelik 
fonksiyonları mevcuttur. 

 

Şekil 3: Birinci tip Bulanık mantık denetleyici için giriş 
değerlerinden araç sayısı farkı üyelik fonksiyonu. 

Diğer Bulanık mantık denetleyicisinde ise yine iki farklı giriş 
değişkeni seçilmiştir. Bunlardan ilki doğu ve batı yönünden 
gelen araçlar ile kuzey ve güney yönünden gelen araçların farkı 
hata olarak kabul edilmiştir. Bu hata değerimiz ilk giriş değeri 
olarak seçilmiştir. İkinci giriş değeri ise Hata değerlerinin 
toplamı olarak seçilmiştir. Hata ve toplam hata değerleri negatif 
ve pozitif değerler olabilir. Şekil 4 ve Şekil 5’de giriş 
değerlerinin üyelik fonksiyonları görülmektedir. Ayrıca Tablo 
2 ‘de kural tablosu mevcuttur. Her iki Bulanık mantık tabanlı 
trafik ışığı kontrol yönteminde de yeşil fazın aktif olacağı yön, 
araç sayısındaki farka göre belirlenmiştir. Örneğin, araç 
sayısındaki fark (doğu ve batıdan toplam araçlar ile kuzey ve 
güneyden toplam araçlar arasındaki fark) negatifse, yeşil faz 
kuzeyden ve güneyden gelen araçlar için etkilidir. Fark pozitif 
veya sıfır ise, yeşil faz doğudan ve batıdan gelen araçlar için 
aktiftir.  

 

Şekil 4: İkinci tip Bulanık mantık denetleyici için giriş 
değerlerinden hata değerlerinin üyelik fonksiyonu. 

 
Bulanık mantık çıkış değeri olan yeşil faz süresi Bulanık mantık 
giriş değerlerine göre hesaplanmaktadır. 

Tablo 1: Bulanık mantık birinci yöntemi için yeşil Faz 
sürelerini belirleyen kural tablosu 

 Çok 
Az 

Az Biraz Orta 
Az 

Fazla 
Fazla Çok 

Fazla 

Çok 
Az 

Çok 
Az 

Çok 
Az 

Az Biraz Biraz Orta Orta 

Az 
Çok 
Az 

Çok 
az Az Orta Biraz Orta Az 

Fazla 

Biraz Az Az Biraz Orta Orta Az 
Fazla 

Az 
Fazla 

Orta Az Biraz Biraz Az 
Fazla Orta Az 

Fazla Fazla 

Az 
Fazla Biraz Orta Orta Az 

Fazla 
Az 

Fazla Fazla Fazla 

Fazla Biraz Az 
Fazla Orta Fazla Fazla Fazla Çok 

Fazla 

Çok 
Fazla Orta Az 

Fazla 
Az 

Fazla Fazla Fazla Çok 
Fazla 

Çok 
Fazla 

 
Yeşil faz her saniye yeniden hesaplanır, böylece yeşil faz 
zamanları dinamik olarak değişir. Ancak, araç sayısındaki 
farkın işareti değiştiğinde (pozitiften negatife yada tam tersi) 
sürenin tamamlanması beklenmektedir. Bu durumda, yeşil faz, 
sinyal değişiminden önceki son değer için aktif kalacaktır, 
ardından yeşil faz diğer yön için aktif olacaktır. Döngü bu 
şekilde devam etmektedir. 
Hem birinci tip Bulanık matık denetleyicisi için hemde 
ikinci tip bulanık mantık denetleyicisi için çıkış değerinin 
üyelik fonksiyonlarının grafiksel gösterimi Şekil 6 'da 
verilmiştir.  

 
 
 

TAS 
ASF 
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Tablo 2: Bulanık mantık ikinci yöntemi için yeşil Faz 
sürelerini belirleyen kural tablosu 

 Çok 
Az 

Az Biraz Orta 
Az 

Fazla 
Fazla Çok 

Fazla 

Çok 
Az 

Çok 
Fazla 

Çok 
Fazla 

Fazla Fazla Az 
Fazla 

Az 
Fazla Orta 

Az 
Çok 

Fazla 
Fazla Fazla Az 

Fazla 
Az 

Fazla Orta Az 
Fazla 

Biraz Fazla Fazla Az 
Fazla 

Az 
Fazla Orta Az 

Fazla 
Az  

Fazla 

Orta Fazla Az 
Fazla 

Az 
Fazla Orta Az 

Fazla 
Az 

Fazla Fazla 

Az 
Fazla 

Az 
Fazla 

Az 
Fazla Orta Az 

Fazla 
Az 

Fazla Fazla Fazla 

Fazla Az 
Fazla Orta Az 

Fazla 
Az 

Fazla Fazla Fazla Çok 
Fazla 

Çok 
Fazla Orta Az 

Fazla 
Az 

Fazla Fazla Fazla Çok 
Fazla 

Çok 
Fazla 

 

 

Şekil 5: İkinci tip Bulanık mantık denetleyici için giriş 
değerlerinden toplam hata değerlerinin üyelik fonksiyonu. 

 

 
Şekil 6: Yeşil ışık sürelerinin üyelik fonksiyonu 

 

2.2. PI Yöntemi ile Trafik Işığı Kontrolü 

PI tipi trafik ışığı kontrolü yapılırken, kavşaktaki doğu-batı ve 
kuzey-güney yönünden gelen araçlar arsındaki fark trafik 
kavşak sisteminin hatası olarak kabul edilir. PI tipi Trafik Işığı 
Denetleyicisindeki yeşil faz süreleri Kp katsayısının hata ile 
çarpılması ve Ki katsayısının toplam hata ile çarpılmasından 
elde edilen sonuçların toplamı ile elde edilir. Burada, yeşil faz 
süreleri negatif veya pozitif olabilir. Bu, yeşil fazın yönünün 
belirlenmesine yardımcı olur. Örneğin, yeşil faz zamanı pozitif 
olduğunda, doğu ve batı yönlerinden gelen araçlar için yeşil faz 
olacaktır. Yeşil faz zamanı negatif olduğunda, yeşil faz 
kuzeyden ve güneyden gelen araçlar için olacaktır. Sistemin 
toplam hatası fazla yükselmez çünkü hata değerleri pozitif ya 
da negatif olabilir. Yeşil fazın süresi her saniye yeniden 
hesaplanır, böylece yeşil faz zamanları dinamik olarak değişir. 
Bununla birlikte, yeşil faz zamanının işareti değiştiğinde 
(pozitiften negatife veya tam tersi), sürenin tamamlanması 
beklenir. Bu durumda, yeşil faz, sinyal değişiminden önceki son 
değer kadar aktif kalacaktır, ardından yeşil faz diğer yön için 
aktif olacaktır. Döngü bu şekilde devam eder. PI parametreleri 
Kp ve Ki değerleri, oransal ve integral katsayıların sistem 
üzerindeki etkileri dikkate alınarak belirlenmiştir. 

3. Benzetim Sonuçları 
Benzetim sonuçlarını SUMO benzetim programı kullanarak 
elde edilmiştir. Kavşak için problemi tanımlarken doğu-batı 
yönünden gelen araçların kuzey güneye göre yoğunluklarının 
değişimine göre kavşakta bulunan araçların ortalama hız ve 
toplam CO2 salınım değerlerinin değişimleri gözlemlenmiştir. 
Çalışmamızda, doğu ve batı yönünden gelen araçların 
toplamının kuzey ve güney yönlerinden gelen araçların 
toplamına oranlarını %50-50 değerinden başlatıp sırası ile %60-
40, %70-30, %80-20 ve %90-10 değerlerine göre benzetimler 
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle Farklı trafik yoğunluklarında 
önerilen kavşak modellerinin nasıl sonuçlar verileceği 
gözlemlenmiş olmaktadır. Benzetim boyunca birbirine eş 
araçlar 180 saniye boyunca üretildi. Benzetimde ortalama 
saniye başına yarım, bir, bir buçuk, iki, iki buçuk adet araç 
üretilmiş ve araç yoğunluğunun değişimine göre yöntemlerin 
başarıları karşılaştırılmıştır. 

 

Şekil 7: %50-50 oranındaki trafik yoğunluğunda CO2 emisyon 
salınımının ve ortalama hız değerlerinin saniyede üretilen araç 

sayısına göre değişimi 

TH 
Hata 
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Her araç kavşaktan birer defa geçmiştir. Benzetim sonuçlarında 
görülen Bulanık yöntemi giriş değerleri olarak kavşaktaki araç 
sayısı farkını ve toplam araç sayısını almaktadır. Bulanık 2 
yönteminde ise giriş değeri olarak hata ve toplam hata 
alınmaktadır. Geleneksel yöntemde ise yeşil ışık 25’er saniye 
doğu ve batı yönleri için sırası ile yanmaktadır. Şekil 7, Şekil 8, 
Şekil 9, Şekil 10 ve Şekil 11’de ortalama hız değerlerinin ve 
CO2 salınım miktarlarının saniyede üretilen araç sayısına göre 
değişimi görülmektedir. Şekil 7‘de doğu-batı yönünden gelen 
araç sayısının kuzey-güney yönünden gelen araç sayısına oranı 
birbirlerine eşit olduğu durum için benzetim sonuçları 
görülmektedir. 
 

  

Şekil 8: %60-40 oranındaki trafik yoğunluğunda CO2 emisyon 
salınımının ve ortalama hız değerlerinin saniyede üretilen araç 

sayısına göre değişimi 

 
Şekil 8’de ise doğu-batı yönünden gelen araç sayısının kuzey-
güney yönünden gelen araç sayısına oranı %60‘a %40 
şeklindedir. Bu oran Şekil 9’da  %70’e %30, Şekil 10’da %80’e 
%20 ve Şekil 11’de ise %90’a %10  şeklindedir. Benzetim 
sonuçlarından görüleceği üzere kavşaktaki araç yoğunluğunun 
artması özellikle geleneksel tipi trafik ışığı kontrol sisteminde 
verimi düşürmektedir. Ancak önerilen yöntemlerde ise 
verimlilik daha az azalmaktadır. Özellikle araç yoğunlukları 
arasındaki farklar arttıkça verimlilikleri arasındaki farkın daha 
da arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bulanık mantık kontrol 
yöntemi ile elde edilen sonuçlar diğer yöntemlerden daha iyi 
sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. PI tipi kontrol yönteminde 
sonuçlar çok değişken olabilmektedir. Bunun nedeni ise farklı 
trafik yoğunluklarında ve oranlarında PI parametreleri 
değiştirilmemektedir. Uyarlanabilir bir PI kontrol yöntemi ile 
daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca hem Bulanık Mantık 
hem de PI tipi trafik ışığı kontrolörleri geliştirilmeye açıktır. 
 

 

Şekil 9: %70-30 oranındaki trafik yoğunluğunda CO2 emisyon 
salınımının ve ortalama hız değerlerinin saniyede üretilen araç 

sayısına göre değişimi 

4. Sonuçlar 
Bu çalışmada trafikteki yoğunluğun en fazla yaşandığı yerler 
olan klasik trafik ışıklarına alternatif bir yöntem olan Akıllı 
Kavşak yönteminde kullanılmak üzere Bulanık mantık ve PI 
kontrol yöntemleri önerilmiştir. SUMO trafik benzetim 
programı kullanılarak trafik kavşağı ve araçlar oluşturulmuştur. 
Araçların rotaları planlanırken doğu-batı yönünden gelen araç 
yoğunluğu daha fazla olacak şekilde düşünülmüştür. Benzetim 
sonuçlarından da görüleceği üzere önerilen yöntemler 
geleneksel yöntemlerden daha iyi sonuçlar vermektedir. 
 

 

Şekil 10: %80-20 oranındaki trafik yoğunluğunda CO2 
emisyon salınımının ve ortalama hız değerlerinin saniyede 

üretilen araç sayısına göre değişimi 

 
Bu çalışmanın devamında daha karmaşık kavşak sistemleri ve 
tek bir kavşak yerine bir bölgede bulunan kavşakların kontrol 
edilmesi problemlerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 
Çok Etmenli kontrol kuramının desteği ile araçların birbirleri 
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ve kavşak yönetim sistemi ile haberleşebildiği durumlarda 
uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Şekil 11: %90-10 oranındaki trafik yoğunluğunda CO2 
emisyon salınımının ve ortalama hız değerlerinin saniyede 

üretilen araç sayısına göre değişimi 
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{emrekayalar,salim_caliskan,tayfunguler,heerol,huunal}@eskisehir.edu.tr

Özetçe

Denetleyiciler genellikle geri besleme sisteminin kararlılaş-
tırılmasına ek olarak bazı performans hedeflerine ulaşmak için
tasarlanmaktadır. Bu hedefler, frekans veya zaman alanında ta-
nımlanabilir. Bu çalışmada, pompaların olası doygunluğunu ön-
lerken, tankları istenen seviyelerde tutmak amacıyla deneysel
bir dörtlü tank sistemi için PI + ileri besleme tabanlı bir merkezi
olmayan denetleyici tasarımı ele alınacaktır. Tank sisteminin se-
çilen bir tek giriş-tek çıkış alt sisteminin zaman alanı tepkileri
kullanılarak bir dizi denetleyici parametresi elde edilecektir. Ele
alınan yaklaşımın etkinliğini göstermek için simülasyon ve de-
neysel sonuçlar da sunulacaktır.

Abstract

Controllers are often designed to achieve some performance
objectives in addition to stabilization of the feedback system.
These objectives may be defined in the frequency or time do-
main. In this study, we consider designing PI + feed-forward
based decentralized controller for an experimental quadruple-
tank system to keep the level of the tanks around the desired
level while avoiding possible saturation of the pumps. By utili-
zing the time-domain responses of a chosen single-input-single-
output subsystem of the tank system, a set of controller parame-
ters are obtained. Simulation and experimental results are pre-
sented to demonstrate the effectiveness of the considered app-
roach.

1. Giriş
Geri-beslemeli sistemlerde, denetleyicinin kapalı döngü sistemi
kararlı kılması dışında belirli performans kriterlerini de sağ-
laması beklenir. Bu performans kriterleri (bir sistemin çıkışı-
nın istenilen seviyede tutalabilmesi, gürültünün azaltılması v.b.)
frekans bölgesinde tanımlanacağı gibi zaman-bölgesinde de ta-
nımlanabilir. Fakat, denetleyicilerin istenilen performans kriter-
lerini tatmin edici bir şekilde sağlayabilmesi her zaman müm-
kün olmayabilir [1]. Bunun nedenlerinden bir tanesi sistemin

sağ-yarı kapalı düzlemde bulunan sıfırlarıdır. Tek-girdili-tek-
çıktılı sistemlerden farklı olarak, çok-girdili çok-çıktılı (ÇGÇÇ)
sistemlerde, sıfırların yönü de denetleyici performansında et-
mendir.

ÇGÇÇ bir sistem olan dörtlü tank sistemi, sıfırlarının konu-
munun ve yönünün sistemdeki vanalar aracılığıyla hızlıca ayar-
lanabilmesinden dolayı, hem endüstriyel uygulamalarda hem de
kontrol ve kimya mühendisliği laboratuvarlarında eğitim amaçlı
olarak kullanılmaktadır (örn. [2, 3, 4, 5]). Literatürde, dörtlü
tank sisteminin denetlenmesinde merkezi (centralized) veya
merkezi olmayan (decentralized) denetleme yöntemleri kullanı-
labilmektedir (bkz. [6]). Merkezi olmayan denetleme yöntemi
ele alındığında sistemde bulunan bağımsız pompalar için ayrı
denetleyicilerin tasarlanması amaçlanmaktadır. Bu yöntem, ele
alınan problemi alt problemlere ayırdığından göreceli olarak
tercih edilmektedir. Her iki yaklaşımda, genelde matematiksel
modelden faydalanmaktdır, fakat, bu çalışmaların bir kısmında
kullanılan matematiksel model K. Johansson’nın [6] makalesin-
den alındığı için yanlıştır [7].

Bu çalışmada, [7]’de verilen yaklaşımı da dikkate alarak, en
küçük evreli olmayan (non-minimum) deneysel dörtlü tank sis-
temi için, zaman bölgesinde verilen performans kriterlerini sağ-
layan merkezi olmayan oransal-integral ve ileri beslemeli de-
netleyici tasarımını ele alacağız. Endüstriyel uygulamalardaki
denetleyicilerin %90’dan fazlasında oransal-integral tabanlı de-
netleyiciler kullanılmaktadır [8]. Fakat, endüstriyel ortamlar-
daki mekanik veya çevresel (toz, kir, v.b.) etmenlerden dolayı
bu denetleyicilerin yanlızca %35’inden tatmin edicici sonuç-
lar alınabilmektedir [9]. Bunun üstesinden gelmek için kırılgan-
olmayan (non-fragile) oransal-integral denetleyiciler tasarlana-
bilir [10]. Bir diğer yaklaşım ise, sistem için istenilen zaman
bölgesi kriterlerini sağlayan tüm oransal-integral denetleyicile-
rin parametre uzayını belirlenmesi olabilir. Bunun için, ele alı-
nacak dörtlü tank sisteminin kurulumundaki simetriden dolayı,
doğrusallaştırılmış sistemdeki ilk pompadan ilk tankın yüksek-
liğine olan model ele alınacaktır. Ardından, dörtlü tank sistemi-
nin bu alt modeli ile bir PI denetleyici ve bozucu etkileri azalt-
mak için kullanılacak bir ileri besleme kazancı ile oluşturulacak
kapalı döngü sistemin zaman bölgesi tepkilerinden faydalanı-
larak, alt tankların seviyelerini belirlenen bir aşma (overshoot)
ile istenilen seviyede tutan aynı zamanda da, pompa çıkışlarının
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verilen üst sınırı aşmamasını sağlayabilen denetleyici parametre
bölgesi bulunacaktır.

Bu çalışmada öncelikle matematiksel olarak sistem model-
lemesi yapılacaktır. Ele alınan laboratuvar sisteminin kurulumu,
sistem en-küçük evreli olmayacak şekilde yapılmıştır. Bu doğ-
rultuda, sistem için elde edilen modelde, laboratuvar sistemin-
den elde edilen parametre değerleri için matematiksel model en-
küçük evreli olmayacak şekilde elde edilmektedir. Bu konfigü-
rasyon üzerinde, sistem bazı zaman bölgesi performans özel-
liklerini sağlayacak şekilde PI ve ileri beslemeli denetleyici pa-
rametreleri bulunmuştur. Belirlenen zaman bölgesi performans
özellikleri sağlanırken pompa voltajının üst sınırı göz önünde
bulundurularak, pompa voltajının doyuma uğramadan sistem
performans özelliklerini sağlaması hedeflenmiştir. Bulunan pa-
rametreler için gerçek zamanlı deneysel sonuçlar ve benzetim
sonuçları da verilmiştir.

2. Matematiksel Model

Pompa 1 Pompa 2

Tank 1 Tank 2

Tank 3 Tank 4

v1

h1

h2

h3

Şekil 1: Dörtlü tank laboratuvar sistemi. Tank 1 ve Tank 2’deki
su seviyeleri iki pompa tarafından kontrol edilmektedir.

Ele alınan tank sistemi; dört tank, iki rezervuar, iki pompa,
iki vana ve tankların kendi içindeki bağlantılardan oluşmakta-
dır. Şekil 1’de görülebildiği gibi Pompa 1 ile Tank 1 ve Tank
4, Pompa 2 ile de Tank 2 ve Tank 3 çapraz şekilde beslenmek-
tedir. Böylece, her bir pompa çıkışı biri altta ve bir diğeri üstte
olmak üzere köşegenel şekilde iki tankta gitmektedir ve bu tank-
lara akış, vanaların konumlarıile kontrol edilmektedir. Vanala-
rın ayar durumları, sırasıyla, γ1, γ2 ∈ (0, 1) ile belirtilmektedir.
Her tank bir çıkış supabına sahiptir ve Şekil 1’de görülebildiği
gibi Tank 3’ün çıkışı Tank 1’i, Tank 4’ün çıkışı ise Tank 2’yi
beslemektedir. Bu etkileşim, tanklar arasında güçlü bir bağlantı
yaratmaktadır.

Her bir tank için, i = 1, . . . , 4, hi(t) ve Ai, sırasıyla, t
anındaki sıvı seviyesi ve kesit alanı ve qin

i (t) ile qout
i (t), sıra-

sıyla, t anındaki içeriye ve dışarıya hacimsel akış hızları olsun.

Tankların içindeki sıvının bağıl yoğunluğunun her yerde aynı
olması sebebiyle, t anında her bir tankta toplam birikmiş kütle
değişimi

Ai
dhi(t)

dt
= qin

i (t)− qout
i (t) (1)

ile hesaplanabilmektedir. Tanklara olan içeriye hacimsel akış
hızları, pompaya verilen giriş voltajının ilgili pompanın, pompa
sabiti ile çarpılması ve ilgili vana ayar durumlarıyla ilişkilendi-
rilmesi ile bulunur. Öncelikle, vj(t), j = 1, 2, t anında j’ninci
pompaya uygulanan voltaj, k1 ve k2, sırasıyla, Pompa 1 ve
Pompa 2’nin pompa sabitleri olsun. Buna göre, tankların t anın-
daki içeriye hacimsel akış hızları

qin
1 (t) = k1γ1v1(t), qin

2 (t) = k2γ2v2(t)

qin
3 (t) = k2(1− γ2)v2(t), qin

4 (t) = k1(1− γ1)v1(t)
(2)

ile hesaplanabilir. Takiben, ai, i = 1, . . . , 4, i’ninci tankın çı-
kış kesit alanı ve g kütle çekim ivmesi olacak şekilde t anında
i’ninci tankın dışarıya hacimsel akış hızı

qout
i (t) = ai

√
2ghi(t) (3)

şeklinde hesaplanmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alınarak,
dörtlü tank sisteminin doğrusal olmayan dinamik denklemleri

A1
dh1(t)

dt
= γ1k1v1(t) + a3

√
2gh3(t)− a1

√
2gh1(t)

A2
dh2(t)

dt
= γ2k2v2(t) + a4

√
2gh4(t)− a2

√
2gh2(t)

A3
dh3(t)

dt
= (1− γ2)k2v2(t)− a3

√
2gh3(t)

A4
dh4(t)

dt
= (1− γ1)k1v1(t)− a4

√
2gh4(t)

(4)

şeklinde verilebilmektedir.
Dinamik denklemler için doğrusallaştırma denge noktaları

etrafında yapılmaktadır. Tanklardaki sıvı seviyeleri ve pompa
voltajları için denge noktaları, sırasıyla, h̄i, i = 1, . . . , 4 ve v̄j ,
j = 1, 2, olsun. Buna göre, (4)’de sıvı seviye değişimlerinin 0’a
eşitlenmesi, ḣi(t) = 0, i = 1, . . . , 4, sonucunda

a1

√
2gh̄1 = γ1k1v̄1 + (1− γ2)k2v̄2

a2

√
2gh̄2 = γ2k2v̄2 + (1− γ1)k1v̄1

(5)

a3

√
2gh̄3 = (1− γ2)k2v̄2

a4

√
2gh̄4 = (1− γ1)k1v̄1

(6)

denklemleri elde edilebilir. Buradan, (5) denklem çiftini[
a1

√
2gh̄1

a2

√
2gh̄2

]
=

[
γ1k1 (1− γ2)k2

(1− γ1)k1 γ2k2

][
v̄1

v̄2

]
(7)

olacak şekilde matris formunda ifade edebiliriz. Dikkat edilirse,
γ1 ve γ2’nin toplamının 1 olması durumunda (7)’de 2× 2 mat-
risin determinantının sıfır olduğu ve bu sebeple tersinin alına-
mıyacağı görülebilmektedir. Bu durumda v̄1 ve v̄2 hesaplana-
mayacağından, h̄1 ile h̄2 birbirlerinden bağımsız bir şekilde se-
çilemez. γ1 ve γ2’nin toplamının 1 olmadığı durumlarda ise ba-
ğımsız seçilebilecek h̄1 ve h̄2 için denge durumundaki pompa
voltajları (7) ile hesaplanabilmektedir. Hesaplanan v̄1 ve v̄2 için
ise (6) göz önüne alınarak h̄3 ve h̄4 hesaplanabilir.

Doğrusallaştırma işlemi için aşağıdaki tanımlamaları yapa-
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lım:

h(t) =
[
h1(t) h2(t) h3(t) h4(t)

]T ,
h̄ =

[
h̄1 h̄2 h̄3 h̄4

]T ,
∆h(t) =

[
∆h1(t) ∆h2(t) ∆h3(t) ∆h4(t)

]T ,
v(t) =

[
v1(t)

v2(t)

]
, v̄ =

[
v̄1

v̄2

]
, ∆v(t) =

[
∆v1(t)

∆v2(t)

]
.

Burada ∆hi(t), i = 1, . . . , 4, ve ∆vj(t), j = 1, 2, tanklarda-
ki sıvı seviyeleri ve pompa voltajları için denge noktaları etra-
fındaki değişimleri göstermektedir, ve h(t) = h̄ + ∆h(t) ve
v(t) = v̄+ ∆v(t) olarak ifade edilmektedir. Buna göre, doğru-
sallaştırılmış sistemin durum-uzay gösterimi (bkz. [7])

d∆h(t)

dt
= F ∆h(t) +H ∆v(t)

y(t) =

[
1 0 0 0

0 1 0 0

]
∆h(t)

(8)

ile, Ti =
(
Ai

√
2h̄i

)
/(ai
√
g), i = 1, . . . , 4, için

F =



− 1

T1
0

A3

A1T3
0

0 − 1

T2
0

A4

A2T4

0 0 − 1

T3
0

0 0 0 − 1

T4


,

H =



γ1k1

A1
0

0
γ2k2

A2

0
(1− γ2)k2

A3
(1− γ1)k1

A4
0


,

olacak şekilde yazılabilir. Buradan da, ci = Tiki/Ai, i = 1, 2,
olacak şekilde, dörtlü tank sisteminin transfer fonksiyonu mat-
risi

G(s) =


c1γ1

1 + sT1

c1k2(1− γ2)

k1(1 + sT1)(1 + sT3)
c2k1(1− γ1)

k2(1 + sT2)(1 + sT4)

c2γ2

1 + sT2


şeklinde elde edilmektedir.

3. PI ve İleri Beslemeli Denetleyicilerin
Parametrik Analizi

Yukarıda verilen dörtlü tank transfer fonksiyonunu G(s) =[
G11(s) G12(s)

G21(s) G22(s)

]
olacak şekilde bölümlendirelim. Denet-

leyici tasarımında amaç Tank 1 ve Tank 2’nin sıvı seviyelerini,
belirlenen bazı performans hedefleri kapsamında denetlemek-
tir. Burada, denetleyici tasarımı G(s) ile verilen sistemin iki alt
sistemi ele alınarak, G11(s) ve G22(s) üzerinden yapılacaktır.
Diğer bir deyişle denetleyici tasarımında tank sistemleri arasın-
daki köşegenel etkileşimler yok sayılacaktır. Ancak takiben ya-
pılacak olan benzetim çalışmalarında denetleyicilerin tüm sis-
tem üzerine olan etkisi G12(s) ve G21(s)’nin sistemde bulun-
masıüzerinden incelenmiştir. Merkezi olmayan bu denetleyici

Şekil 2: Denetleyici tasarımında ele alıncak merkezi PI ve ileri
beslemeli denetleyici yapısı.

Şekil 3: Merkezi olmayan PI ve ileri beslemeli denetleyici ya-
pısı.

yapısı Şekil 3’de verilmiştir.
Ele alınan laboratuvar sistemi için G11(s) ve G22(s), si-

metrik sistem parametrelerinin seçimi nedeniyle birbirleriyle
aynıdır. Bu nedenle denetleyici tasarımı sadece biri üzerinden
ele alınacaktır ve Şekil 3’de C1(s) = C2(s) olarak alınacaktır.
Denetleyici tasarımında ele alıncak merkezi sistem yapısı Şekil
2’de verilmiştir. Buna göre β := c1γ1 (veya β := c2γ2) ve

α := T1 (veya α := T2) olacak şekilde, G11(s) :=
β

s+ α
olacak şekilde parametrik olarak gösterilsin.

G(s) ile verilen tank sisteminin alt sistemi olanG11(s), Şe-
kil 2’de olduğu gibi bir PI denetleyici ve bozucu etkileri azalt-
mak için kullanılan bir ileri besleme kazancı ile denetlenecektir.
Buna göre denetleyici yapısı

C1(s) = kp +
ki
s
, F1 = kf

olacak şekilde parametrik olarak gösterilsin. Şekil 2’de göste-
rilen kapalı çevrim sistemin transfer fonksiyonu

Y1(s)

R1(s)
=

β(kp + kf )s+ βki
s2 + s(α+ βkp) + βki

olarak bulunabilmektedir. G11(s) sisteminin girişi olan U1(s)

ile R1(s) arasındaki transfer fonksiyonu ise

U1(s)

R1(s)
=

(kf + kp)s2 + (ki + αkf + αkp)s+ αki
s2 + αs+ βkps+ βki

(9)

olarak bulunabilmektedir.
Kapalı çevrim sistemin zaman cevabını denetleyici para-

metreleri üzerinden yazabilmek için,

X = α− 2βkf − βkp,

J =

√
α2 + 2αβkp + β2kp

2 − 4βki

Z = α+ βkp.

(10)
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olsun. Buna göre, R1(s) = r/s olacak şekilde, kapalı çevrim
sistemin zaman cevabı

y1(t) = r

(
1 +

X − J
2J

e−
Z+J

2
t − X + J

2J
e−

Z−J
2

t

)
(11)

olarak hesaplanmaktadır.

İlk olarak J değerinin pozitif ve gerçel olduğu kabullen-
mesi altında, α2 + 2αβkp + β2kp

2 − 4βki > 0 olacak şekilde

ki <
(α+ βkp)2

4β
(12)

elde edilmektedir. Bu eşitsizliğe bakıldığında kp değeri arttığın-
da ki’nin üst sınırı da artmaktadır. Ayrıca, α, β > 0 için X’in
negatif bir değer alacağı kabul edilirse, X < 0 eşitsizliğinden

kp >
α− 2βkf

β
(13)

elde edilmektedir.

Kapalı çevrim sistemin zaman cevabının, referans r değe-
rini, 0 < M < 1 olmak üzere, en çok belli bir M değerine
kadar aşması için, (11) ifadesinden

r (1 +M) > r

(
1 +

e−
Z
2
t̄

2

(
X

J

(
e−

J
2
t̄ − e

J
2
t̄
)

−
(
e−

J
2
t̄ + e

J
2
t̄
)))

> r

(14)

eşitsizliğini sağlayan bir sonlu t̄ değeri olmalıdır. Bu durumda,
J > 0 kabullenmesi altında, (14) denklemi

2rMe
Z+J

2
t̄ >

X

J

(
1− eJt̄

)
−
(

1 + eJt̄
)
> 0

olarak düzenlenebilmektedir. Buradan, (14) eşitsizliğinin alt sı-
nırının sağlanabilmesi için

eJt̄ <
X − J
X + J

eşitsizliği sağlanmak zorundadır. Öyleki, J > 0 kabullenmesi
altında, sistemin referans değeri r’yi aşması için X ve J ara-
sındaki ilişki |X| > |J | > 0 şeklinde olmaktadır. Ayrıca, (11)
denkleminin t’ye bağlı türevi alınırsa, tepe zamanını, tp,

tp =

ln

(
(X − J)(Z + J)

(X + J)(Z − J)

)
J

(15)

ile bulunabilmektedir. Buradan, (14) eşitsizliğinde t̄ = tp için
zaman cevabındaki aşma kısıtları elde edilebilmektedir.

Dörtlü tank laboratuvar sisteminin parametre değerleri iliş-
kili oldukları tanklara göre

k1 = k2 = 3.3 cm3V/s , γ1 = γ2 = 0.36 ,

A1 = A2 = A3 = A4 = 15.517 cm2 ,

a1 = a2 = 0.07917 cm2 , a3 = a4 = 0.24247 cm2

şeklinde verilebilir. Buradan, bu değerler göz önüne alınarak ve
h̄1 = h̄2 = 10 cm (buna bağlı olarak r = 10) olarak seçilerek,
α = 0.02918 ve β = 0.07656 olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki değerler göz önüne alındığında, (12) eşitsizliği

ki <
(0.02918 + 0.07656 kp)2

0.3062
(16)

olarak elde edilmektedir.

Şekil 4: (12), (13), (17), (18) ve t̄ = tp ile M = 0.2 için (14)
eşitsizliklerini sağlayan denetleyici parametre uzayı.

Diğer bir durum |X| > |J | > 0 ile ilgilidir. X < 0 ve
J > 0, J ∈ R kabullenmeleri altında |X| > |J | eşitsizliği

−α+ 2βkf + βkp >
√

(α+ βkp)2 − 4βki (17)

olarak yazılabilmektedir.
U(s) ile R(s) arasındaki transfer fonksiyonu (9) ile veril-

miştir. Sistem girişi üzerindeki doyma (saturation) durumu ana-
lizinin yapılabilmesi amacıyla aşağıdaki tanımlamalarıyapalım

P = 2(−α2 + αβkf + βki),

L = β(kf + kp + 2αki)− α.

Buradan, R(s) = r/s olacak şekilde, sistem girişinin zaman
cevabı

u(t) = r

(
α

β
−
(
P − (Z + J)L

2βJ

)
e−

Z+J
2

t

+

(
P − (Z − J)L

2βJ

)
e

J−Z
2

t

)
olarak bulunmaktadır. Pompaların en büyük besleme voltaj-
ları12 V olarak alınırsa, bu voltajın motorun ilk çalışma anında,
yani t = 0 anında görüleceği kabulü altında, u(t) üzerindeki
doyma durumu sınırı

r

(
α− L
β

)
≤ 12⇒ L ≤

(
12β

r
− α

)
olarak verilebilir. Bu durumda u(t) üzerindeki doyma durumu
sınırı, diğer bir deyişle pompaların doygunluk sınırı

kp ≤
12

r
− kf − 2αki (18)

ile ifade edilebilir.
Buna göre, (12), (13), (17), (18) ve t̄ = tp ileM = 0.2 için

(14) eşitsizliklerini sağlayan ve böylece istenilen performans
kriterlerini sağlayacak olan kp, kf ve ki değerlerinin uzayı Şe-
kil 4’de belirtilmiştir.

4. Göreceli Kazanç Matrisi
Göreceli Kazanç Matrisi, çok girişli ve çok çıkışlı sistemlerde
süreç etkileşiminin ölçülmesi ve denetleyici için çevrim kom-
binasyonunun belirlenmesini sağlamaktadır (bkz. [11]). Öncel-
likle,

Kij =
hi ve vj arasındaki açık çevrim kazancı
hi ve vj arasındaki kapalıçevrim kazancı

,
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Şekil 5: Göreceli Kazanç Matrisi dikkate alınarak belirlenen
merkezi olmayan PI ve ileri beslemeli denetleyici yapısı.

olmak üzere, sistemin giriş ve çıkışları arasındaki kazançlarla
oluşturulmuş bir göreceli kazanç matrisi tanımlayalım:

D =

[
K11 K12

K21 K22

]
. (19)

Burada, her Ki,j , i, j = 1, 2, j çıkışının i girişine bağımlılığı-
nın birimsiz bir ölçüsünü vermektedir.

G(s) yukarıda verildiği şekilde bölümlendirilmek üzere,
K11 için h2 sabitken v1’in değişimine h1’in nasıl tepki vere-
ceği incelenir. Yukarıda verilen parametre değerleri ve h2 = 0

için

K11 =
G11(0)G22(0)

G11(0)G22(0)−G12(0)G21(0)
= −0.4629

elde edilmektedir. Takiben, K12 için h2 sabitken v2’in değişi-
mine h1’in nasıl tepki vereceği incelenir. Belirtilen parametre
değerleri için

K12 =
G12(0)G21(0)

G12(0)G21(0)−G11(0)G22(0)
= 1.4629

elde edilmektedir. Sistemin bu parametre değerleri için sahip
olduğu simetriden dolayı, h1 = 0 için, K22 = K11 ve K21 =

K12 olmaktadır.
Bu durumda, [11]’de belirtildiği üzere, yukarıda verilen sis-

tem parametreleri için, K11’in negatif olması ve K12’nin 1’e
daha yakın olması nedeniyle, Tank 1’in yüksekliğinin Pompa
2 ile daha çok etkileşimde olduğu ve aynı şekilde Tank 2’nin
yüksekliğinin ise Pompa 1 ile daha çok etkileşimde olduğu gö-
rülmektedir. Bundan dolayı Şekil 3’de verilen geri besleme bağ-
lantıları yerine Şekil 5 ile verilen bir merkezi olmayan yapı be-
nimsenmelidir.

Buna göre, Şekil 5 ile verilen merkezi olmayan denetleyici
yapısı için denetleyiciler, Şekil 4’de belirtilen alan içersinden,

C1(s) = C2(s) = 0.599 +
0.017

s
ve F1 = F2 = 0.4 olarak

seçildiğinde kapalıçevirim sistemin benzeşme ve gerçek-zaman
cevapları Şekil 6 ile Şekil 9 arasında verilmektedir. Buradan gö-
rülebileceği üzere sistemler istenilen tüm performans kriterle-
rini sağlamaktadır.

5. Sonuç
Bu çalışmada dörtlü tank sisteminin sıvı seviye denetimi prob-
lemi ele alınmıştır. Bu kapsamda, Eskişehir Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bünyesinde açılan EEM 413-

Şekil 6: Tank 1’in sıvıseviye yüksekliği.

Şekil 7: Tank 2’nin sıvıseviye yüksekliği.

Şekil 8: Birinci pompa voltajı.

Şekil 9: İkinci pompa voltajı.

EEM 414(P) kodlu dersler bünyesinde yapılan çalışmaların bir
bölümü verilmiştir (bkz. [12]). Burada paylaşılan sonuçları taki-
ben ilerideki çalışmalarda sistemin gürbüzlük analizi de ele alı-
narak, yaygın olarak kullanılan deneysel dörtlü tank sisteminin
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PI ve ileri beslemeli denetleyiciler açısından parametrik anali-
zinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.
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Özetçe 

Güneş ve rüzgar gibi temiz, tükenmez ve sürekli enerji 

kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin toplam enerji 

üretiminde payı, küresel iklim ve çevre kirliliği üzerinde daha 

az olumsuz etkiye sahip olma gibi önemli avantajları 

nedeniyle günden güne artmaktadır. Enerji ihtiyacını güneş 

paneli ve rüzgar türbinleri gibi sürekli olmayan yenilenebilir 

enerji kaynaklarından karşılayan konut binalarında özellikle 

enerji talebinin çok keskin değişkenlik gösterdiği zamanlarda 

binaya sabit kalitede güç akışının sağlanması çok 

önemlidir.Bu çalışmada,  yenilebilir enerji kaynakları entegre 

akıllı bina sistemlerinde kesir dereceli PI kontrolör ile üç fazlı 

PWM (pulses width modulation) gerilim kaynaklı evirici 

sistemini (VSI) kontrol edilerek konutlarda tüketilen gerilimde 

ölçülen harmonik değerlerin Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde 

belirtilen 5 % değerini aşmaması amaçlanmış ve ayrıca kesir 

dereceli PI kontrolör yapısındaki parametre değerlerinin 

belirlenmesinin harmonik değerlere olan etkisi incelemiştir. 

Bu amaçla Matlab/Simulink platformunda farklı test 

senaryoları için farlı parametre değerlerinde tasarlanan kesir 

dereceli PI kontrolör ile kontrol edilen sistemin simülasyonu 

yapılmış ve konutlarda kullanılan gerilimlerdeki harmonik 

değerleri elde edilerek bu sonuçlar üzerinden analizler 

yapılmıştır. 

Abstract 

The share of electricity generation based on clean, 

inexhaustible and continuous energy sources, such as solar and 

wind, in total energy production, is rising day by day due to its 

significant advantages such as having the less negative impact 

on global climate and environmental pollution and not 

requiring fuel for energy production. When using non-

continuous energy sources such as solar panel and wind 

turbines, it is important to ensure ensuring a stable and quality 

power flow to the building while the power demands of 

building show very sharp variability. In this study, it is aimed 

that the harmonic values measured in the voltage and current  

 

consumed in the houses do not exceed 5% value by 

controlling the three phase PWM (pulses width modulation) 

voltage source inverter system (VSI) with fractional order PI 

controller in integrated smart building systems with renewable 

energy sources and also the effect of the determination of 

parameter values in the structure of fractional order PI 

controller on harmonic values is examined. For this purpose, 

the systems is controlled by fractional order PI controller 

designed with different parameter values is simulated on 

Matlab/Simulink platform for different test scenarios and the 

voltage harmonic values used in the houses are obtained and 

analyzed on these results. 

1. Giriş 

Binalar, ekonomi sektöründeki en uzun ömürlü ve önemli 

enerji tüketen ürünler olmaları ve çok çeşitli ürün ve 

hizmetleri kapsaması nedeniyle enerji verimliliği ve iklim 

değişikliği politikaları ve programlarında en önemli çalışma 

alanı olarak kabul edilmektedir. Binaya entegre güneş ve 

rüzgar sistemleri (BIPv/Wt-Building Integrated PV Panel and 

Wind Turbine), binaya entegre edilmiş güneş panellerinin ve 

rüzgar türbinlerinin bir birleşimi olarak şebekeden enerji 

taleplerini azaltmayı, mevcut enerji çeşitliliğini arttırmayı ve 

akıllı şebeke sistemleri üzerinden kazanç sağlamayı 

destekleyecektir [1-4]. Bir çok çalışmada hibrit yenilenebilir 

güç sistemlerine entegre akıllı binaların çevre, ekonomi ve 

enerji sürekliliği konularındaki avantajları araştırılmış [5-7], 

ancak binalarda yaşayan insanların günün her saatinde istenen 

kalitede enerji tüketmelerini sağlamak için önemli bir 

belirleyici olan bina dağıtımındaki üç fazlı sinüzoidal 

gerilimin harmonik değeri ile gerilimin stabilizesini, fazını ve 

aşım değerini iyileştirme konusunda herhangi bir araştırma 

yapılmamıştır. Güneş paneli ve rüzgar türbinleri gibi sürekli 

olmayan enerji kaynaklarını kullanılırken ve binanın güç talebi 

çok keskin değişkenlik gösterirken, binaya sabit ve kaliteli bir 

güç akışı sağlamak oldukça önemlidir.  
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Çalışmamızda, güneş ve rüzgar gücüne dayalı hibrit 

yenilenebilir enerji sistemleri ve şebeke tarafından beslenen 

akıllı bina yapısının Matlab/Simulink ortamında modellenmesi 

yapılmıştır. Akıllı binalara sağlanan AC gerilimin gerilim 

kontrollü evirici (invertör) sistemi tarafından kontrol edilmesi 

sağlanmıştır. Sistemin elektrik şemasını Şekil 1'de 

görebilirsiniz [8]. 

 

 

              Şekil 1:  Enerji Entegrasyon Şeması (8) 

 

Sistemimizde tüm apartmanın güç talebi, enerji 

entegrasyon istasyonunundaki üç fazlı DC/AC eviricinin  

çıkışı tarafından sağlanır. Her faz bir katı (dört ev grubunu) 

besler. Sistem bir AC/DC dönüştürücü, bir DC/AC 

dönüştürücü ve diyotlardan oluşur. AC/DC dönüştürücü, 

Şebekeden düşürücü trafo tarafından sağlanan 440 V AC 

gerilimden DC veri yoluna 320 V DC voltaj üretir. 

İstasyondaki diyotlar, akıntı akışlarının yönünü ve buna 

karşılık olarak enerji akışlarını göstermektedir [8]. Güneş ve 

rüzgar kaynaklarından sistemimizde 680 DC gerilim elde 

edilir ve enerji entegrasyon barasına D2 diyodu ile bağlanır. 

Sistem, şebekeden gelen 320 volt gerilimden daha büyük bir 

DC gerilimi sağladıkları sürece, hybrid yenilenebilir 

kaynaklardan tarafından üretilmiş olan 680 V DC temel 

kaynak kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu sayede 

sistem yenilenebilir kaynaklardan çok daha fazla enerji 

kullanmaktadır. Sistemimizde kullanılan üç fazlı gerilim 

kaynaklı DC/AC dönüştürücü ise, 680 V DC gerilimi 220 V 

üç fazlı AC gerilime dönüştürür ve evleri besler.  

Gerilim kaynaklı DC/AC dönüştürücüler (VSI), AC güç 

kontrol sistemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu sistemlerin kontrolü özellikle doğrusal olmayan veya 

periyodik yüklerle çalıştırıldığında çok önemlidir. Bu 

sistemdeki kontrol eylemi başarılı değilse, bu sistemlerin çıkış 

voltajı ve akımı önemli harmonik bozulmalar içerebilir. VSI 

sistemini kontrol etmek için çeşitli kontrol yöntemleri 

kullanılır [9-15]. Günümüz dünyasında, klasik PI 

(Proportional-Integral) ve kesir dereceli PI (PIλ) kontrolörler 

hala en sık kullanılan kontrolör yapılarındandır. Bunun 

nedenleri arasında, yapılarının basit, güvenilir ve dayanıklı 

olması, iyi biliniyor olmaları ve hesaplanması gereken 

parametre sayısının az olması sayılabilir. PIλ kontrolörü PI 

kontrolör ile karşılaştırdığımızda bir fazla ayarlanabilir 

parametreye λ, sahiptir ve bu avantaj sistemin daha iyi kontrol 

edilmesini sağlarken, sistemin kontrol aralığını yükseltir ve 

kontrolör parametrelerin belirlenmesinde daha fazla esneklik 

kazandırır. Şekil 2'de gerilim PIλ kontrolör ile çıkış gerilimi 

kontrol edilen VSI için kontrol yapısı gösterilmiştir [10]. 

Dinamik ve/veya değişken hane halkı yükleri, BIPv/Wt 

sistemindeki toplam yükün yüksek bir bölümünü temsil 

ettiğinden, güç kalitesine yönelik sorunlar bu tür sistemlerde 

önem teşkil etmektedir [16]. Şebekeye bağlı yenilebilir güç 

sistemleri entegre binalar için güç kalitesi değerlendirmesinde 

ana belirleyicisi olan binada tüketilen gerilimdeki ölçülen 

harmonik değerinin şebeke yönetmeliği tarafından izin verilen 

maksimum değer olan 5 % geçmemesidir. Bu çalışmanın 

amacı, yenilebilir enerji kaynakları entegre akıllı bina 

sistemlerinde PIλ kontrolör ile VSI sistemini kontrol ederek 

konutlarda tüketilen gerilimin istenilen harmonik değerde 

olmasını sağlamak ve PIλ kontrolör yapısında parametre 

belirlenmesinin harmonik değerlere olan etkisini incelemektir. 

Bu amaçla öncelikle BIPv/Wt sisteminin transfer fonksiyonu 

elde edilir. Daha sonra, BIPv/wt sistemindeki geri beslemeli 

voltaj kontrol döngüsünü kontrol etmek için kullanılan PIλ 

kontrolörünün katsayıları, bu araştırma makalesinde frekans 

yanıt analizi yöntemi ile sistemin zaman veya frekans bölgesi 

cevaplarından faydanılarak, farklı λ değerlerinde aynı kesim 

frekansı ve faz marjı değerlerine bağlı olarak tasarlanır. Farklı 

değerlerdeki kontrolör parametreleri için Matlab/Simulink 

ortamında simülasyonlar yapılarak binadaki konutlarda 

kullanılan gerilimin harmonik değerleri ölçülüp kaydedilir. 

Böylece farlı katsayılarda dizayn edilen PIλ kontrolörler için 

binaya sağlanan üç faz gerilim deki harmonik değerleri analiz 

edilip parametre belirlemesinin sistemdeki harmonikler 

üzerindeki etkisi yorumlanmıştır. 

 

     

 

         Şekil 2: Üç fazlı VSI'nin kontrol şeması [10] 

 

Çalışmamız şu şekilde sınıflandırılmıştır: öncelikle 

BIPv/Wt sisteminin matematiksel modellemesi elde edilmiş ve 

daha sonra PIλ kontrolör bu matematiksel modele göre dizayn 

edilmiştir. Sonuç kısmında farklı değerlerde parametre sahip 

PIλ kontrolörle kontrol edilen BIPv/Wt sisteminde iki farklı 

test senaryosu için Matlab/Simulink ortamında simülasyonlar 

gerçekleştirilip, binada yaşayan tüketicilerin kullandığı 

gerilimdeki harmonik değerler ölçülmüş ve binadaki farklı yük 

koşulları için sonuçlar analiz edilmiştir.   

2. BIPv/Wt Sistemi için Kesir Dereceli 

Gerilim Kontrolör Yapısının Dizayn 

Edilmesi 
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2.1. BIPv/Wt Sisteminin Matematiksel Modellemesi 

Şekil 3'de BIPv/Wt sisteminin devre topolojisini 

gösterilmektedir.VDC, Enerji Entegrasyonu İstasyonundaki DC 

gerilim değerini temsil eder. VDC, DC gerilimini üç fazlı AC 

gerilimine dönüştüren ve Şekil 3'te ZL olarak gösterilen bina 

yükündeki konutlara AC güç sağlayan üç fazlı invertör 

sistemini besler. 

 

          
 
                 Şekil 3: BIPv/Wt sisteminin devre topolojisi 

Şekil 3'e göre, şebekeye bağlı bir BIPv/Wt sisteminde 

indüktör akımlarını ve kapasitör gerilimlerini dikkate alarak 

[ia, ib, ic,Vdc = VDC], üç fazlı inverter sisteminin transfer 

fonksiyonunu elde etmek için Kirschoff denklemlerini 

yazarsak [10,11]; 

 

             𝐿
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
= −𝑅𝑖𝑎 +  

𝑉𝐷𝐶(2𝑆𝑎 − 𝑆𝑏 − 𝑆𝑐)

3
− 𝑈𝑒𝑎             (1) 

 

              𝐿
𝑑𝑖𝑏

𝑑𝑡
= −𝑅𝑖𝑏 +  

𝑉𝐷𝐶(2𝑆𝑏 − 𝑆𝑎 − 𝑆𝑐)

3
− 𝑈𝑒𝑏           (2) 

              𝐿
𝑑𝑖𝑐

𝑑𝑡
= −𝑅𝑖𝑐 +  

𝑉𝐷𝐶(2𝑆𝑐 − 𝑆𝑎 − 𝑆𝑏)

3
− 𝑈𝑒𝑐             (3) 

                                         𝐶
𝑑𝑉𝐷𝐶

𝑑𝑡
= 𝐼𝐷𝐶 − 𝑖𝑑𝑐                            (4) 

bulunur. Burada Sa, Sb ve Sc giriş değiştirme 

fonksiyonudur. 

İnvertörün çıkış akımı bu sistemin iletim ve anahtarlama 

kayıpları dikkate alınmadığında giriş akımına eşittir, bu koşula 

göre denklem 4'ü tekrar yazarsak; 

 

                                      𝑖𝑑𝑐 = 𝑖𝑎𝑆𝑎 + 𝑖𝑏𝑆𝑏 + 𝑖𝑐𝑆𝑐                        (5) 

                           𝐶
𝑑𝑉𝐷𝐶

𝑑𝑡
= 𝐼𝐷𝐶 − (𝑖𝑎𝑆𝑎 + 𝑖𝑏𝑆𝑏 + 𝑖𝑐𝑆𝑐)           (6) 

denklemleri elde edilir. Bu çalışmada, Park dönüşümünü 

üç fazlı, üç boyutlu bir sistemi iki boyutlu bir sisteme 

dönüştürmek ve ayrıca üç fazlı sistemi tek fazlı bir sisteme 

çevirmek için kullandık. BIPv/Wt sisteminin matematiksel 

modelline Park dönüşümünü uygularsak yeni matematiksel 

denklemlerimiz [11]; 

 

                         𝐿
𝑑𝐼𝑑

𝑑𝑡
= −𝑅𝐼𝑑 + 𝐿𝜔𝐼𝑞 + 𝑆𝑑𝑉𝐷𝐶 − 𝐸𝑑               (7) 

 

                        𝐿
𝑑𝐼𝑞

𝑑𝑡
= −𝑅𝐼𝑞 − 𝐿𝜔𝐼𝑑 + 𝑆𝑞𝑉𝐷𝐶 − 𝐸𝑞               (8) 

                                   𝐶
𝑑𝑉𝐷𝐶

𝑑𝑡
= 𝐼𝐷𝐶 − 𝐼𝑑𝑆𝑑 − 𝐼𝑞𝑆𝑞                    (9) 

 

olarak bulunur, d ve q, parametrelerin doğrudan ve kuadrat 

kısmını temsil eder ve ω sistemin açısal frekansıdır. 

Eğer lineer olmayan iki terim (LωIq ve LωId), ileri besleme 

gerilim kontrol döngüsünde kompanse edilirse (11); denklem 

(7), (8) ve (9) sırasıyla, denklem (10), (11) ve (12) de 

gösterildiği üzere lineer denklemler olarak yazılabilir. 

 

                              𝐿
𝑑𝐼𝑑

𝑑𝑡
=  −𝑅𝐼𝑑 + 𝑆𝑑𝑉𝐷𝐶 − 𝐸𝑑                      (10) 

 

                               𝐿
𝑑𝐼𝑞

𝑑𝑡
=  −𝑅𝐼𝑞 + 𝑆𝑞𝑉𝐷𝐶 − 𝐸𝑞                    (11) 

 

                                𝐶
𝑑𝑉𝐷𝐶

𝑑𝑡
= 𝐼𝐷𝐶 − 𝐼𝑑𝑆𝑑 − 𝐼𝑞𝑆𝑞                    (12) 

 

İnverter ve inverter çıkış filtresinin lineer transfer 

fonksiyonu, gerilim ve akım denklemlerinin çözümlenmesiyle 

denklem (13) olarak elde edilir elde edilir. 

 

                                             GPL(s) =
1

sL + R
                            (13) 

2.2. Kesir Dereceli Kontrol Yapısının Tasarlanması 

BIPv/Wt sistemindeki üç fazlı invertörün hem doğrudan hem 

de kuadrat gerilim bileşenleri için gerilim kontrol döngüsü, 

Şekil 4'te gösterildiği gibi modellenebilir [11]. 

 

 

Şekil 4: Üç fazlı invertör sistemi için geri beslemeli gerilim 

kontrol döngüsü [11] 

 

GC(s), GPL(s) ve GDC(s) sırasıyla kontrolörün transfer 

fonksiyonunu, inverter ve filtresinin transfer fonksiyonu; ve 

invertörün ve filtresinin neden olduğu zaman gecikmesinin ve 

gürültü transfer fonksiyonunu temsil eder. Şekil 4'de 

gösterilen geri beslemeli gerilim kontrol döngüsünün  açık 

çevrim transfer fonksiyonunu;  

 

                               𝐺𝑇(𝑠) = 𝐺𝐷𝐶(𝑠)𝐺𝐶(𝑠)𝐺𝑃𝐿(𝑠)                     (14) 
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                      𝐺𝑝(𝑠) = 𝐺𝐷𝐶(𝑠)𝐺𝑃𝐿(𝑠) =
𝐾1𝑒−𝑇𝑑𝑠

sL + R
                  (15) 

                                  𝐺𝑇(𝑠) =
𝐾1𝑒−𝑇𝑑𝑠

sL + R
𝐺𝐶(𝑠)                         (16) 

 

olarak elde edilir.  

2.2.1. Kesir Dereceli PI Kontrolün Parametrelerinin 

Belirlenmesi 

Üç fazlı şebekeye bağlı BIPv/Wt sisteminin genel transfer 

fonksiyonu denklem (15)'de görüldüğü üzere ; 

 

                                          𝐺𝑃(𝑠) =
𝐾𝑒−𝐿𝑠

Ts + 1
                                 (17) 

 

olarak tanımlanabilinir (11). Burada 𝑇 = 𝐿/𝑅 , L=Td ve 

K=K1/R sabit sayılardır. Gerilim kontrol döngüsünü kontrol 

etmek için kullanılan PIλ kontrolörün transfer fonksiyonu ise; 

 

                             𝐺𝐶(𝑠) =  𝑃𝐼𝜆(𝑠) = 𝐾𝑝(1 +
𝐾𝑖

𝑠𝜆
 )                 (18) 

 

olarak ifade edilir. Bu çalışmada Kp, Ki ve λ ϵ (0,1) 

değerleri pozitif reel sayı olarak kabul edildi. 
PIλ kontrolörünün parametrelerinin belirlenmesinde birçok 

yaklaşım vardır [11-14]. Sistemin parametrelerinin 

belirlenmesinde aşağıdaki tasarım kriterleri dikkate alınmalıdır 

[11]. 

 

• 𝐴𝑟𝑔[𝐺𝑇(𝑗𝜔𝑐) ] = 𝐴𝑟𝑔[𝐺𝐶(𝑗𝜔𝑐)𝐺𝑃(𝑗𝜔𝑐)] = −𝜋 +
𝜑𝑚                                                                       (19) 

• |𝐺𝑇(𝑗𝜔𝑐)|𝑑𝐵 = |𝐺𝐶(𝑗𝜔𝑐)𝐺𝑃(𝑗𝜔𝑐)|𝑑𝐵 = 0          (20) 

• 𝑑[𝐴𝑟𝑔[𝐺𝐶(𝑗𝑤)𝐺𝑃(𝑗𝑤)]] 𝑑𝜔⁄ = 0  𝑎𝑡 𝜔 = 𝜔𝑐     (21) 

 

Bu denklemlerde ωc kazanç kesim frekansı, 𝜑𝑚 faz marjı, 

GT (jω) kontrol edilen sistemin açık döngü transfer 

fonksiyonu, GC (jω) kontrolör transfer fonksiyonu ve GP (jω) 

ise kontrol sistemin transfer fonksiyonudur. 

PIλ kontrolörünün parametrelerinin tasarım kriterlerine 

(19), (20) ve (21) bağlı olarak ayarlama süreci matematiksel 

olarak aşağıdaki denklemler kullanılarak tanımlanabilir [11]. 

PIλ kontrolör ile kontrol edilen sistemin açık çevrim 

transfer fonksiyonu; 

 

         𝐺𝑇(𝑠) = 𝐺𝐶(𝑠)𝐺𝑃(𝑠) = 𝐾𝑝(1 +
𝐾𝑖

𝑠𝜆
 )( 

𝐾𝑒−𝐿𝑠

Ts + 1
    )    (22) 

 

olur. Bu denklemde L ve R'nin bilindiği durumlarda, Ki, 

Kp ve λ tasarlanabilir. PIλ kontrolör denklem (23) gösterildiği 

gibi ifade edilebilinir. 

 

                              𝐺𝐶(𝑗𝜔) = 𝐾𝑝(1 +
𝐾𝑖𝜔−𝜆

𝑗𝜆
   )                       (23) 

 

Eğer 𝑗𝜆 = 𝑒
𝜆𝜋

2 = cos (
𝜆𝜋

2
) + 𝑗𝑠𝑖𝑛(

𝜆𝜋

2
) eşitliğini kullanırsak 

denklem (23)'ü 

 

             𝐺𝐶(𝑗𝜔) = 𝐾𝑝(1 +
𝐾𝑖𝜔−𝜆

cos (
𝜆𝜋

2
) + 𝑗𝑠𝑖𝑛 (

𝜆𝜋

2
)

 )             (24) 

 

olarak yazabiliriz. Kontrol edilecek sistemin transfer 

fonksiyonu ise; 

 

                                    𝐺𝑃(𝑗𝜔) =
𝐾𝑒−𝑗𝜔𝐿

𝑗𝜔T + 1
                               (25) 

 

dir. Kazanç kesim frekansındaki açık döngü fazı; 

 

𝐴𝑟𝑔[𝐺𝑇(𝑗𝜔𝑐)] = 

  −𝑡𝑎𝑛−1
(𝐾𝑖𝜔𝑐

−𝜆𝑠𝑖𝑛 (
𝜆𝜋

2
))

1 + 𝐾𝑖𝜔𝐶
−𝜆 cos (

𝜆𝜋

2
)

− 𝑡𝑎𝑛−1(𝑇𝜔𝑐) − 𝐿𝜔𝑐    (26) 

 

olarak ifade edilir. İlk tasarım kriterine göre (19) denklem 

(26)'yı çözersek; 

 

𝐾𝑖𝜔𝑐
−𝜆𝑠𝑖𝑛 (

𝜆𝜋

2
)

1 + 𝐾𝑖𝜔𝐶
−𝜆cos (

𝜆𝜋

2
)

= tan(𝑡𝑎𝑛−1(𝑇𝜔𝑐) + 𝐿𝜔𝑐 + 𝜑𝑚) (27) 

 

eşitliğini elde ederiz. İkinci tasarım kriterine göre (20) 

denklemimizi yazarsak;  

 
|𝐺𝑇(𝑗𝜔𝑐)|𝑑𝐵 = 

𝐾𝐾𝑝 ∗

√(1 + 𝐾𝑖𝜔𝐶
−𝜆 cos (

𝜆𝜋

2
))

2
+  (𝐾𝑖𝜔𝐶

−𝜆 sin (
𝜆𝜋

2
))

2

√1 + 𝑇2𝜔𝐶
2

 (28) 

 

denkliği elde edilir. Bu durumda 𝐾𝑝 ; 

 

𝐾𝑝

=
√1 + 𝑇2𝜔𝐶

2

√𝐾2(1 + 𝐾𝑖𝜔𝐶
−𝜆 cos (

𝜆𝜋

2
))

2
+  (𝐾𝑖𝜔𝐶

−𝜆 sin (
𝜆𝜋

2
))

2
    (29) 

 

olur. Üçüncü tasarım kriterine göre (21) denklemimizi 

yazarsak; 

 

                     
𝐾𝑖𝜔𝜆−1 sin (

µ𝜋

2
)

𝐾𝑖
2 + 2𝜔𝜆𝐾𝑖 cos (

𝜆𝜋

2
) + 𝜔2𝜆

− 𝐸2 = 0            (30) 

 

denklemini elde ederiz. 

     𝜔 = 𝜔𝐶  eşitliğinde 𝐸2 =
𝑇

1 + 𝑇2𝜔𝑐
2 + 𝐿  dir. 

 

λ, Kp ve Ki değerleri farklı matematiksel yaklaşım ve/veya 

Matlab'da fminsearch gibi bir yazılım programı ile yukarıda 

türetilmiş doğrusal olmayan denklemlerden (27), (29) ve (30) 

elde edilebilinir. 

Bu çalışmada, şebekeye bağlı BIPv/Wt sisteminin 

simülasyon modeli Matlab yazılımı kullanılarak 

geliştirilmiştir. Simülasyonlarda kullandığımız  değerler ise; 

DC link voltajı 680 V, DC link kondansatörü, direnç ve 

endüktans çıkış filtresi sırasıyla 0.1 mF, 0.5 Ω, 10mH'dir. 
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Ayrıca, Ts örnekleme ferakansı 500 kHz ve şebeke frekansı 50 

Hz olarak seçilmiştir.  

Liu'nun çalışmasına göre [15], şebekeye bağlı üç fazlı 

sistem için kontrol döngüsünün kesim frekansı [100,640] rad/ 

sn aralığında olması gerekmektedir. Bu çalışmalarda 

gerçekleştirilen simülasyonlarda kesim frekansı ωc = 300 

rad/sn olarak kabul edilmiş ve bu koşulda ξ= 0.707sönüm 

oranına sahip olmak için faz marjının 𝜑𝑚= 60ᶿ olması gerekir. 

Düşük kesim frekansı ve yüksek örnekleme frekansı göz 

önüne alındığında sistemdeki faz gecikmesi göz ardı edilecek 

kadar düşüktür [11]. Bu değerlere göre kesir dereceli kontrol 

yapısıyla çıkış gerilimi kontrol edilecek sistemin lineer 

transfer fonksiyonu; 

 

                     𝐺𝑃(𝑠) =
1

0.01s + 0.5
=

2

0.02s + 1
                   (31) 

 

olarak elde edilir. Sistemi kontrol edecek PIλ kontrolörün 

parametreleri Matlab/Simulink yazılım platformunda 

FOMCON programı kullanılarak dinamik sistem modeli için 

frekans cevap analizi olan Bode diagramı çizdirilip, tasarım 

kriterleri (19), (20) ve (21) dikkate alınarak  elde edilir. 

Bu kesim frekansı ve faz marjı değerlerine bağlı olarak 

beş farklı λ değeri için (0.4, 0.6, 0,8, 1) PIλ kontrolör 

parametreleri belirlenir. Belirlenen PIλ kontrolör parametreleri 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: PIλ kontrolör parametreleri 

 λ=0.4 λ=0.6 λ=0.8 
λ=1 

(PI= PIλ) 

Kp 0.11 0.9 1.75 2.3 

Ki 272 84 111 235 

3. Matlab Simülasyonunun 

Gerçekleştirilmesi  

Bu bölümde binaya sağlanan elektrik enerjisinin kalitesini 

etkin bir şekilde iyileştirmek için önerilen farklı 

parametrelerle tasarlanan PIλ kontrolörler arasındaki 

avantajların karşılaştırılması için binadaki geriliminin toplam 

harmonik bozulması (THD) analizleri Matlab/Simulink ile iki 

faklı test senaryosu için gerçekleştirilmiştir.  

Konut binamız 3 kat ve 12 evden oluşmakta ve invertör 

çıkışındaki her bir faz bir katı dolayısıyla dört evi 

beslemektedir. Binadaki dinamik yük modeli  hane halkı 

faaliyetlerini göz önünde bulundurularak evlerin saatlik 

tüketim profillerine göre tasarlanmıştır. Tablo 2'de 0-24 

saatleri arası ev aletlerinin nominal enerji tüketimi 

gösterilmiştir [8]. Rüzgar ve güneş enerjisinin saatlik  güç 

değerleri ise Capo-Vado sitesi (İtalya) güç raporlarından elde 

edilmiştir. 

İlk senaryoda, binadaki tüm evlerde ailelerin yaşadığı 

varsayılmaktadır. Bu nedenle, deneyler (Ra = Rb = Rc = 

dinamik 4 ev yükü) dengeli bir dinamik yük durumu için 

gerçekleştirilir. İkinci test senaryosunda birinci katta dört 

ailenin, ikinci katta üç ailenin ve üçüncü kattaki iki ailenin 

binada yaşadığı varsayılmaktadır. Bu test senaryosu, dengesiz 

bir bina yükü durumu anlamına gelir (Ra = dinamik 4 ev yükü, 

Rb = dinamik 3 ev yükü, Rc = dinamik 2 ev yükü). Birinci ve 

ikinci test senaryoları için elde edilen evlerde kullanılan 

gerilimlerin THD değerleri Tablo 3 ve Tablo 4'de verilmiştir. 

Tablo 2: 0-24 Saatleri arası ev aletlerinin nominal enerji 

tüketimi [8] 

 

Ev Ekipmanları Çalışma 

Saatleri 

Enerji Tüketim 

Miktarı (Watt) 

Buzdolabı 0-24 300 

Bulaşık makinesi 13-14/22-23 1100 

Aydınlatma 19-23 50 

Çalışma makinesi 21-22 1100 

Isıtma/Soğutma 0-24 700 

TV 
07-08/12-13/ 

17-23 
200 

Fırın 
07-08/12-13/ 

19-20 
2600 

Bilgisayar 17-23 300 

Ütü 08-09 1100 

 

Tablo 3 ve Tablo 4'ü yakından incelediğimiz zaman kesir 

dereceli PI kontrolörlerin (PIλ
1(λ=0.4), PIλ

2 (λ=0.6), PIλ
3 

(λ=0.8)), klasik PI kontrole (PIλ
4 (λ=1)=PI) göre hem kararlı 

hem kararsız yük koşullarında daha başarılı bir kontrol 

yöntemi olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 4'de görüldüğü üzere, 

kararsız yük koşulu durumunda PI kontrollü BIPv/Wt 

sistemde, a, b, c fazlarındaki gerilimlerde maksimum THD 

değerleri, 11.58 %, 17.07 %, 28.4 % olarak ölçülmüştür. 

Ölçülen THD değerleri Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde 

tarafından belirlenen limitlerinin üzerindedir ve bu durumda 

PI kontrol yapısının kararlı yük koşullarında sistemi kontrol 

etmekte başarısız olduğunu göstermektedir. Öte yandan, bu 

sonuç PIλ kontrolörünün farlı yük varyasyonları koşullarında 

PI kontrolöre kıyasla daha iyi performans gösterdiğini 

göstermektedir. Elde edilen THD değerlerinden, PIλ kontrollü 

sistemin yük değerlerinde meydana gelen değişimden daha az  

etkilendiğini sonucu çıkarılmıştır. 

Tablo 3: Kararlı bina yükü durumunda binada tüketilen 

gerilimin harmonik değerleri (%) 

THD (%) VA VB VC 

PIλ
1(λ=0.4) 3.99 7.17 6.83 

PIλ
2(λ=0.6) 1.42 2.32 2.07 

PIλ
3(λ=0.8) 0.42 0.35 0.44 

PIλ
4(λ=1) 1.55 0.96 0.84 

Tablo 4: Kararsız bina yükü durumunda binada tüketilen 

gerilimin harmonik değerleri (%) 

THD (%) VA VB VC 

PIλ
1(λ=0.4) 4.15 6.68 6.68 

PIλ
2(λ=0.6) 1.38 2.16 2.04 

PIλ
3(λ=0.8) 0.36 0.55 0.56 

PIλ
4(λ=1) 11.58 17.07 28.40 

 

Kesir dereceli kontrol yapılarını kendi aralarında 

kıyasladığımız zaman PIλ
3 (λ=0.8) kontrolörü hem kararlı hem 
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kararsız yük koşullarında elde edilen en düşük THD 

değerlerine sahiptir. λ değeri düştükçe ölçülen THD değerleri 

artmaktadır. Bu sonuç bize dinamik bir yapıya sahip BIPv/Wt 

gibi sistemler için tasarlanacak PIλ kontrol yapısında optimal λ 

değerini hesaplayıp, doğru parametrelerde PIλ kontrol yapısını 

tasarlamanın bina dağıtımındaki üç fazlı sinüzoidal gerilimin 

harmonik değeri ile gerilimin stabilizesini, fazını ve aşım 

değerini iyileştirme konularında oldukça önemli olduğunu 

göstermiştir. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışma hibrit yenilenebilir enerji santraline (güneş + 

rüzgar) entegre akıllı konut bina sistemlerinde kesir dereceli 

kontrol operatörü kullanan bir gerilim kontrol sistemi sunar. 

Öncelikle BIPv/Wt sisteminin matematiksel modellemesi elde 

edilmiş, elde edilen bu matematiksel modele göre PIλ 

kontrolör frekans yanıt analizi yöntemi kullanılarak farklı λ 

değerlerinde aynı kesim frekansı ve faz marjı değerlerine bağlı 

olarak tasarlanmıştır. 

Farklı parametrelerle tasarlanan PIλ kontrolörler arasındaki 

karşılaştırılma yapılması için binada tüketilen üç faz 

gerilimindeki harmonik değerler Matlab/Simulink yazılım 

platformunda hem kararlı bina yük durumu hem kararsız yük 

durumları için analiz edilmiştir. Sonuçlar bize kesir dereceli 

kontrol yapılarının klasik kontrol yapısına kıyasla BIPv/Wt 

gibi dinamik sistemleri kontrol etmekte daha başarılı olduğunu 

göstermiştir. Sonuçlardan ayrıca optimal λ değerini 

hesaplayıp, doğru parametrelerde PIλ kontrol yapısını 

tasarlamanın binadaki yaşayan hanelerde tüketilen enerjinin 

kalitesinin arttırılmasında oldukça önemli olduğu analizi 

yapılmıştır. Bu çalışma bu bakımdan akıllı evlerin, binaların 

sitelerin ve iş yerlerinin yenilenebilir enerji sistemleriyle 

entegrasyonunda gerilim ve/veya akım kontrolü ile ilgili 

gelecekteki araştırmalar için önemli bir kaynak olacaktır. 
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Özetçe 

Bu bildiride, iki girişli iki çıkışlı doğrusal olmayan sistemler 
için çevrimiçi en küçük kareler destek vektör regresyonu (EK-
DVR) tabanlı doğrusal olmayan otoregresif hareketli 
ortalamalar (NARMA)-L2 kontrolörü tasarlanmıştır. Doğrusal 
olmayan bir sistemin doğrusal olmayan dışsal girdili otoregresif 
(NARX) modeli çevrimiçi EK-DVR kullanılarak elde edilmiş 
daha sonra bu model NARMA-L2 alt modellerine 
ayrıştırılmıştır. NARMA-L2 alt modelleri kullanılarak gerekli 
kontrol işareti hesaplanmıştır. Genel çözüme ulaşmayı 
garantilemesi ve hesaplama yükünün daha az olması sebebiyle 
EK-DVR, standart DVR’ye ve geri yayılım algoritması tabanlı 
yapay sinir ağları metotlarına tercih edilmiştir. Önerilen kontrol 
yapısının referans takip başarısı, iki girişli iki çıkışlı doğrusal 
olmayan bir sistem üzerinde yapılan benzetim çalışmalarıyla 
gösterilmiştir.     

Abstract 

In this paper, an online least squares support vector regression 
(LS-SVR) based NARMA-L2 controller has been designed for 
two-input two-output nonlinear systems. The NARX model of 
a nonlinear system has been obtained by using online LS-SVR, 
which has been then decomposed into the NARMA-L2 sub-
models. The required control signals have been computed by 
using the NARMA-L2 sub-models. LS-SVR has been preferred 
to standard SVR and artificial neural network methods based on 
back propagation algorithm because it guarantees global 
solution and has less computational load. The success of the 
proposed control structure has been demonstrated by 
simulations executed on a two-input two-output nonlinear 
system. 

1. Giriş 

Fiziksel sistemler oldukça karmaşık ve doğrusal olmayan 
dinamiklere sahiptir. Parametre belirsizlikleri, çevresel bozucu 
ve gürültülerle birlikte bu sistemlerin matematiksel modelinin 
doğru bir şekilde çıkarılması güçleşmektedir. Bu durumda 
yapay sinir ağları (YSA), uyarlamalı sinirsel bulanık çıkarım 
sistemi (USBÇS) ve destek vektör regresyonu (DVR) gibi 
yaygın olarak bilinen akıllı modelleme tekniklerinin 
kullanılması daha doğru bir model elde etmeyi sağlayacaktır. 

YSA ve USBÇS literatürde sıklıkla başvurulan yöntemler 
olmalarına karşın geri yayılım algoritması ile öğrenme 
sağlamaları ve konveks olmayan amaç fonksiyonuna sahip 
olmaları nedeniyle yerel uç noktalarda takılı kalabilir ve 
böylece genel çözüme ulaşamayabilirler. Vapnik tarafından 
ortaya atılmış olan destek vektör makineleri (DVM) istatiksel 
öğrenme teorisi ve yapısal risk minimizasyonu ilkesi üstüne 
kurulmuş, konveks amaç ölçütüne sahip popüler bir makine 
öğrenmesi tekniğidir [1]. Bu sebeple yerel uç noktalara 
takılmadan genel bir çözüme ulaşmayı garantilemektedir. 
DVR, kontrol uygulamalarında sıklıkla yer almaktadır. İplikçi 
DVR ile sistem tanıması yaparak genelleştirilmiş öngörülü 
kontrol metodunu geliştirmiştir [2].  Yao-Nan ve Xiao-Fang 
DVR yaklaşımıyla iç model kontrolör tasarımı yapmışlardır [3]. 
Uçak ve Günel, destek vektör regresörü tasarlayarak DVR’yi 
doğrudan bir kontrolör olarak kullanmışlar [4] ve uyarlamalı 
destek vektör regülatörü tabanlı genelleştirilmiş bir kontrol 
yapısı tasarlamışlardır [5]. Suykens tarafından önerilmiş olan 
en küçük kareler destek vektör regresyonu (EK-DVR), 
hesaplama zamanını kısaltması sebebiyle tercih edilen, standart 
DVR’nin geliştirilmiş bir çeşididir [6]. Zhu ve Mao tarafından 
ise çevrimiçi versiyonu geliştirilmiştir [7]. Uçak ve Öke 
çevrimiçi EK-DVR tabanlı uyarlamalı PID kontrolörü 
tasarlamış ve bu kontrolörün performansını EK-DVR’nin 
çekirdek fonksiyonunun parametre değişimine göre 
incelemişlerdir [8].   

Model tabanlı kontrol tekniklerinde önemli bir nokta 
kontrolör tasarımını kolaylaştırması sebebiyle sistemlerin basit 
modellerle ifade edilmesi gerekliliğidir. Narendra ve 
Mukhopadhyay tarafından ortaya atılmış olan doğrusal 
olmayan otoregresif hareketli ortalamalar (NARMA)-L2 
modeli, sistemleri efektif bir şekilde ifade edebilen basit 
modellerden biridir [9]. Bu model çıkış işareti giriş işaretine 
doğrusal olmayan bir şekilde bağlı bulunan NARMA modelinin 
giriş işaretinin doğrusal olmayan dinamiklerden ayrıştırılmış 
bir yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla birlikte kontrol işaretinin 
hesaplanması oldukça kolaylaşmaktadır. NARMA-L2 modeli 
birçok kontrol uygulamasında kullanılmıştır. İki-tank sistemi 
NARMA-L2 kontrolör yapısı kullanılarak çevrimdışı olarak 
kontrol edilmiştir [10]. Dört farklı doğrusal olmayan sistem 
NARMA-L2 kontrolör, model öngörülü kontrolör ve model 
referans kontrolörlerle kontrol edilmiş ve performansları 
karşılaştırılmıştır [11]. Uçak ve Günel çevrimiçi DVR 
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kullanarak tek girişli tek çıkışlı sistemler için NARMA-L2 
kontrolörü tasarlamış ve biyoreaktör sisteminde test etmiştir 
[12]. NARMA-L2 kontrolörünün en büyük dezavantajının 
çatırtılı kontrol işareti üretmesi olduğu bilinmektedir. 
Pukrittayakamee, De Jesús ve Hagan bu sorunu gidermek için 
doğrusal geri besleme yöntemini önermişlerdir [13].       

Bu bildiride çevrimiçi EK-DVR kullanılarak iki girişli iki 
çıkışlı sistemler için NARMA-L2 kontrolörü tasarlanmıştır. 
Tek girişli tek çıkışlı sistemler için uygulanmış olan [12]’deki 
NARX modelden NARMA-L2 modelinin elde edilmesi 
yöntemi, bu çalışmada iki girişli iki çıkışlı sistemler için 
genişletilmiştir. Ayrıca standart DVR yerine çevrimiçi EK-
DVR kullanılmış ve kontrol işaretindeki salınımlar filtreye ek 
olarak doğrusal geri besleme yöntemiyle giderilmiştir. Önerilen 
kontrol yönteminin performansı doğrusal olmayan iki girişli iki 
çıkışlı bir sistem üzerinde test edilmiştir.   

Bu bildirinin düzeni şu şekildedir: İkinci bölümde EK-DVR 
ve çevrimiçi EK-DVR kısaca anlatılmıştır. Üçüncü bölümde 
önerilen kontrol metodu açıklanmıştır. Dördüncü bölümde 
benzetim sonuçları verilmiştir. Bildiri beşinci bölümde sonuç 
kısmıyla sonlandırılmıştır. 

2. En Küçük Kareler Destek Vektör 
Regresyonu 

2.1. EK-DVR ile Doğrusal Olmayan Fonksiyonların 
Kestirimi 

EK-DVR, Suykens tarafından önerilmiş bir DVR modelidir [6]. 
Standart DVR’den farklı olarak bu modelde kısıtlar eşitsizlik 
denklemleri yerine eşitlik denklemlerinden oluşur ve hata 
terimi karesel olarak verilir.  

�⃗�  giriş vektörü, 𝑦  çıkış ve 𝑁 veri sayısı olmak üzere bir 
eğitim verileri kümesi {�⃗� , 𝑦 }  şeklinde verilir. Bu küme 
için optimizasyon problemi aşağıdaki şekilde oluşturulur: 

𝑦 = 𝑤 𝜑(�⃗� ) + 𝑏 + 𝑒 , 𝑚 = 1, 2, … , 𝑁 (1) 

kısıtı altında: 

min
, ,

 𝜙(𝑤, 𝑒) =
1

2
𝑤 𝑤 +

1

2
𝐶 𝑒  (2) 

Bu problemin çözümü için aşağıdaki Lagrange fonksiyonu 
kullanılabilir:  

𝐿(𝑤, 𝑏, 𝑒, 𝛼) = 𝜙(𝑤, 𝑒)

− 𝛼 {𝑤 𝜑(�⃗� ) + 𝑏

+ 𝑒 − 𝑦 } 

(3) 

Bu fonksiyonu Karush-Kuhn-Tucker koşullarını göz 
önüne alarak çözdüğümüzde aşağıdaki doğrusal deklemler 
kümesi elde edilir: 

0 1⃗

1⃗ Ω + 𝐶 𝐼

𝑏
�⃗�

=
0
�⃗�

 (4) 

Burada 1⃗ = [1,1 … ,1] , �⃗� = [𝛼 , 𝛼 , … , 𝛼 ] , �⃗� =
[𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ]  ve Ω =  𝐾(�⃗� , �⃗� ), 𝑚, 𝑙 = 1,2, … , 𝑁 
şeklinde verilir.  

Sonuç olarak doğrusal olmayan bir fonksiyonun kestirilmiş 
modeli aşağıdaki gibi ifade edilir: 

𝑓(𝑥) = 𝛼 𝐾(�⃗�, �⃗� ) + 𝑏 (5) 

2.2. İki Girişli İki Çıkışlı Sistemlerin Çevrimiçi EK-DVR ile 
Kestirimi 

Doğrusal olmayan sistemler, NARX modeli kullanılarak 
kestirilebilir. İki girişli iki çıkışlı bir sistemin NARX modeli 
aşağıdaki şekilde gösterilir: 

𝑦 = 𝑓(�⃗� ), 𝑖 = 1,2 (6) 
Burada, �⃗�  anlık durum vektörüdür ve 𝑛  geçmiş giriş 

verisi sayısı, 𝑛  geçmiş çıkış verisi sayısı olmak üzere 
aşağıdaki gibi ifade edilir: 

�⃗�

= 𝑢 , … , 𝑢  , 𝑢 , … , 𝑢 ,

𝑦 , … , 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦    

(7) 

Sistem çıkışının NARX model kullanılarak oluşturulan 
çevrimiçi EK-DVR ifadesi aşağıdaki gibidir:   

𝑦 = 𝛼 𝐾(�⃗� , �⃗� ) + 𝑏 , 𝑖 = 1,2 
(8) 

Çevrimiçi EK-DVR modeli oluşturulurken dinamik eğitim 
verileri kümesi kullanılır [7-8]. (8) denklemindeki 𝐿 sayısı bu 
kümenin kayan penceresinin uzunluğunu ifade eder. Buna 
göre, 𝑛 anındaki dinamik eğitim verileri kümesi 𝑋 =
[�⃗� , �⃗� , … , �⃗� ] şeklinde ifade edilir. Aynı  şekilde buna 
karşılık gelen çıkış verileri vektörü her bir çıkış için 𝑖 = 1,2 

olmak üzere 𝑌 = 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦  biçimindedir. 
𝑛 + 1 anında en eski veriler bu kümelerden çıkarılır ve yeni 
veriler eklenir. Bunun sonucunda 𝑛 + 1 anındaki eğitim 
verileri kümesi 𝑋 = [�⃗� , �⃗� , … , �⃗� ] olurken, her bir 

çıkış için çıkış vektörleri 𝑌 = 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦  
olur. Kayan pencerenin uzunluğu ise sabit kalır. 

Dinamik kümeler, (4) denkleminde kullanılırsa aşağıdaki 
denklemler elde edilir:  

1⃗ �⃗� = 0 

 

(9) 
 

𝑌 = 𝑈 �⃗� + 1⃗𝑏  (10) 

Burada,  

𝑈 = [Ω + 𝐶 𝐼]  (11) 

olarak verilir. (9) ve (10) denklemleri birlikte çözülürse, anlık 
Lagrange çarpanları ve anlık yanlılık terimi aşağıdaki gibi 
bulunur.  

𝑏 =
1⃗ 𝑈 𝑌

1⃗ 𝑈 1⃗
 (12) 

�⃗� = 𝑈 [𝑌 − 1⃗𝑏 ] (13) 

3. Çevrimiçi EK-DVR Tabanlı NARMA-L2 
Kontrolör Tasarımı 

3.1. İki Girişli İki Çıkışlı Sistemler için NARMA-L2 Modeli 
ve Kontrolörü 

NARMA modeli, doğrusal olmayan sistemleri denge noktasına 
yakın bölgelerde kesin olarak ifade edebilen bir modeldir. 
Ancak bu modelde çıkış ifadesi, giriş verisine doğrusal olmayan 
bir şekilde bağımlıdır. Bu nedenle bu modelden kontrol 
işaretinin elde edilebilmesi oldukça güçtür. Bu durumun 
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üstesinden gelmek için NARMA-L2 modeli önerilmiştir [9]. 
NARMA-L2 modeli giriş verisinin doğrusal olmayan sistem 
dinamiklerinden ayrıştırıldığı bir NARMA yaklaşımıdır. Bu 
yaklaşımda giriş işareti model denkleminde doğrusal olarak 
bulunduğundan kolayca elde edilebilir. İki girişli iki çıkışlı bir 
sistemin NARMA-L2 modeli aşağıdaki gibi gösterilir: 

𝑦
𝑦 =

𝑓

𝑓
+

𝑔 𝑔

𝑔 𝑔

𝑢
𝑢  (14) 

       Burada 𝑖, 𝑗 ∈ {1,2} olmak üzere 𝑓  ve 𝑔  sistemin doğrusal 
olmayan dinamiklerini veren kestirilmiş fonksiyonlardır. (14) 
denkleminde, çıkış işaretleri yerine referans işaretleri konulup 
denklem yeniden düzenlenirse istenilen referansı takip edecek 
kontrol işareti aşağıdaki gibi bulunur: 

𝑢
𝑢 ≅

𝑔 𝑔

𝑔 𝑔

𝑟
𝑟 −

𝑓

𝑓
 (15) 

       Şekil 1’de önerilen kontrol metodunun şeması verilmiştir. 
Bu metotta öncelikle sistemin giriş-çıkış verisinden NARX 
modeli çevrimiçi EK-DVR kullanılarak elde edilir. Daha sonra 
NARX modeli, bir sonraki bölümde açıklanacak olan sekiz tane 
uyarlamalı değişken yardımıyla NARMA-L2 alt modellerine 
ayrıştırılır. Uyarlamalı değişkenler her bir yinelemede sistemin 
𝐾 kadar ileriki davranışı iyileştirecek şekilde Levenberg 
Marquard Algoritması kullanılarak optimize edilir. NARMA-
L2 alt modelleri kullanılarak gerekli kontrol işareti hesaplanır.   

System

T
D
L

T
D
L

∑ 

T
D
L

T
D
L

NARMA-L2 CONTROLLER 
BASED ON LSSVR

NARMA-L2 MODEL BASED 
ON LSSVR

Levenberg-Marquard 
Algorithm +

-

 

Şekil 1: Çevrimiçi EK-DVR tabanlı NARMA-L2 kontrol 
şeması. 

3.2. NARMA-L2 Modelinin Uyarlamalı Değişkenler 
Yardımıyla Elde Edilmesi 

NARMA-L2 modelinin alt modellerinin çıkışları 
bilinmediğinden doğrudan NARMA-L2 modeli elde edilemez. 
Bu nedenle öncelikle sistemin NARX modeli elde edilmesi 
gerekir. DVR kullanılarak sistemin NARX modelinden 
NARMA-L2 modelinin elde edilme yöntemi ilk kez tek girişli 
ve tek çıkışlı sistemler için Uçak ve Günel tarafından 
önerilmiştir [12]. Bu çalışmada bu yöntem iki girişli iki çıkışlı 
sistemler için genişletilmiştir. 

Bu yöntemde öncelikle her bir çıkış için sistemin NARX 
modeli EK-DVR kullanarak elde edilir. 𝑛 anında sistemin 
çıkışları (16) denkleminde verilmiştir.  

𝑦 = 𝛼 𝐾(�⃗� , �⃗� ) + 𝑏 ,

𝑖 = 1, 2 

(16) 

Aynı şekilde her bir çıkışın NARMA-L2 modelinin alt 
fonksiyonları da EK-DVR kullanılarak aşağıdaki gibi ifade 
edilir.  

𝑓 = 𝐹 (�⃗� ) = 𝛽 𝐾(�⃗� , �⃗� ) + 𝑏 ,

𝑖 = 1,2 
 

(17) 
 

𝑔 = 𝐺 (�⃗� ) = 𝜃 𝐾(�⃗� , �⃗� ) + 𝑏 ,

𝑖, 𝑗 = 1,2 

(18) 

Burada görüldüğü üzere aynı çekirdek fonksiyonları 
kullanıldığında Lagrange çarpanları ve yanlılık terimleri 
aşağıdaki gibi birbirine eşitlenebilir: 

𝑦 = 𝑦 , 𝑖 = 1,2 (19) 

𝛼 𝐾(�⃗� , �⃗� ) + 𝑏

= [𝛽 + 𝜃 𝑢

+ 𝜃 𝑢 ]𝐾(�⃗� , �⃗� )

+ 𝑏 + 𝑏 + 𝑏  

(20) 

𝛼 = 𝛽 + 𝜃 𝑢 + 𝜃 𝑢  (21) 

𝑏 = 𝑏 + 𝑏 𝑢 + 𝑏 𝑢  

𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, 2 

(22) 

Bu eşitleme sonucunda NARX modelinin Lagrange 
çarpanlarının ve yanlılık teriminin uygun bir biçimde 
NARMA-L2 alt modellerine dağıtılabilmesi için bir ilişkiye 
ihtiyaç vardır. Bu ilişki uyarlamalı bir 𝜇 (. ) değişkeni 
tanımlanarak (23) ve (24) denklemlerindeki gibi kurulabilir.    

𝜃 = 𝜇 (. )𝜃 , β = 𝜇 (. )𝜃  

𝑏 = 𝜇 (. )𝑏 , 𝑏 = 𝜇 (. )𝑏  

(23) 

𝜃 = 𝜇 (. )𝜃 , β = 𝜇 (. )𝜃  

𝑏 = 𝜇 (. )𝑏 , 𝑏 = 𝜇 (. )𝑏  

(24) 

İki girişli iki çıkışlı bir sistem ele alındığı için sekiz tane 
𝜇 (. ) değişkenine ihtiyaç duyulmuştur. Uyarlamalı 
değişkenlerin, sistemin 𝐾 adım ilerisinin referans takip 
performansını iyileştirerek güncellenmesi için daha önce tek 
girişli tek çıkışlı sistemler için uygulanmış olan amaç 
fonksiyonu, (25) denkleminde verildiği şekilde iki girişli iki 
çıkışlı sistemler için genişletilmiştir. 

𝐸(𝜇) =
1

2
ê +

1

2
𝜆 𝑢 − 𝑢  (25) 

Burada ê = 𝑟 − 𝑦  olarak verilir. Bu amaç 
fonksiyonunu minimize edecek uyarlamaları değişken 
değerlerini bulmak için (26) denklemindeki Levenberg 
Marquard Algoritması kullanılmıştır. 

[𝜇 ] = [𝜇 ] + [𝐽 𝐽 + 𝜂𝐼] 𝐽 𝑒 (26) 
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Burada, 

𝐽 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝜕�̂�

𝜕𝑦

𝑦

𝜕𝜇
⋯

𝜕�̂�

𝜕𝑦

𝑦

𝜕𝜇

⋮ ⋱ ⋮
𝜕�̂�

𝜕𝑦

𝑦

𝜕𝜇
⋯

𝜕�̂�

𝜕𝑦

𝑦

𝜕𝜇

𝜕�̂�

𝜕𝑦

𝑦

𝜕𝜇
⋯

𝜕�̂�

𝜕𝑦

𝑦

𝜕𝜇

⋮ ⋱ ⋮
𝜕�̂�

𝜕𝑦

𝑦

𝜕𝜇
⋯

𝜕�̂�

𝜕𝑦

𝑦

𝜕𝜇

𝜕√𝜆∆𝑢  

𝜕𝜇
…

𝜕√𝜆∆𝑢  

𝜕𝜇

𝜕√𝜆∆𝑢  

𝜕𝜇
…

𝜕√𝜆∆𝑢  

𝜕𝜇 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= 

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡−

𝜕𝑦

𝜕𝑢
−

𝜕𝑦

𝜕𝑢

⋮ ⋮

−
𝜕𝑦

𝜕𝑢
−

𝜕𝑦

𝜕𝑢

−
𝜕𝑦

𝜕𝑢
−

𝜕𝑦

𝜕𝑢

⋮ ⋮

−
𝜕𝑦

𝜕𝑢
−

𝜕𝑦

𝜕𝑢

√𝜆 √𝜆

√𝜆 √𝜆 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

( )

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝑢

𝜕𝜇
…

𝜕𝑢

𝜕𝜇
𝜕𝑢

𝜕𝜇
…

𝜕𝑢

𝜕𝜇 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(27) 

𝑒 = ê , … , ê , ê , … , ê ,

√𝜆∆𝑢 , √𝜆∆𝑢   
(28) 

olarak verilir. 𝜂 değeri ise altın oran arama metoduyla 
bulunur. Sonuç olarak her yinelemede yeni 𝜇 (. ) değişkenleri 
elde edilir. 

3.3. Kontrol İşaretindeki Salınımların Giderilmesi 

Bilindiği üzere NARMA-L2 salınımlı kontrol işaretleri 
üretmektedir. [12]’de bu sorun alçak geçiren bir filtre 
yardımıyla çözülmüştür. Bu çalışmada filtreye ek olarak 
doğrusal geri besleme yöntemi uygulanmıştır. 
Pukrittayakamee, De Jesús ve Hagan tarafından tek girişli tek 
çıkışlı sistemler için önerilmiş olan doğrusal geri besleme 
yöntemi aşağıdaki gibi iki girişli iki çıkışlı sistemler için 
genişletilebilir [13]. 

𝑢
𝑢  

=
𝑔 𝑔

𝑔 𝑔
𝑐 0
0 𝑐

𝑟
𝑟

−
𝑓

𝑓
−

𝑑 0⃗

0⃗ 𝑑
𝑌  

(29) 

Burada 𝑖 = 1,2 olmak üzere 𝑑 = 𝑑 , … , 𝑑 , 0⃗ =

[0, … ,0]  ve 𝑌  ise geçmiş çıkış verilerinden oluşan vektördür. 
Eğer tüm alt model kestirimlerinin doğru olduğu varsayılırsa 
(30) denklemi elde edilir. 

𝑦
𝑦  

+
𝑑 0⃗

0⃗ 𝑑

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑦

⋮
𝑦

𝑦

⋮
𝑦 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=
𝑐 0
0 𝑐

𝑟
𝑟  (30) 

Bu denklemin Z dönüşümü alınırsa aşağıdaki sonuçlar elde 
edilir. 

𝐷 (𝑧) 0
0 𝐷 (𝑧)

𝑌 (𝑧)
𝑌 (𝑧)

=
𝑐 0
0 𝑐

𝑅 (𝑧)

𝑅 (𝑧)
 (31) 

𝑌 (𝑧)
𝑌 (𝑧)

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑐 𝑅 (𝑧)

𝐷 (𝑧)

𝑐 𝑅 (𝑧)

𝐷 (𝑧) ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 (32) 

𝐷 (𝑧) = 1 + 𝑑 𝑧 + ⋯ + 𝑑 𝑧 ,

𝑖 = 1,2 
(33) 

Görüldüğü üzere 𝐷 (𝑧) ve 𝐷 (𝑧)’nin kökleri birim 
çemberin içinde ve 1’e yakın bir noktaya atanırsa sistem 
cevabını iyileştirmek mümkün olabilir. Ancak alt model 
kestirimlerinin hatalı olduğu durumlarda kutupların 1’e çok 
yakın atanması kararsızlığa sebep olabilir. Bu çalışmada 𝐷 (𝑧) 
ve 𝐷 (𝑧)’nin kökleri 0.5 olarak seçilmiştir. Doğrusal geri 
beslemeye ek olarak (34) denklemindeki alçak geçiren filtre her 
iki kontrol işaretine de uygulanmıştır.    

𝐻(𝑧) =
0.6321 𝑧

1 − 0.3679 𝑧
 (34) 

4. Benzetim Sonuçları 

Önerilen kontrol yapısı aşağıda denklemleri verilen iki girişli 
iki çıkışlı doğrusal olmayan bir sisteme uygulanmıştır [14]. 

𝑦 (𝑛 + 1)
𝑦 (𝑛 + 1)

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑦 (𝑛)

1 + 𝑦 (𝑘)

𝑦 (𝑛)𝑦 (𝑛)

1 + 𝑦 (𝑘) ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

+
𝑢 (𝑛)
𝑢 (𝑛)

 
(35) 

Bu sistemde 𝑢  ve 𝑢  girişleri için kısıtlar [−1, 1] 
arasındadır. Sistemin benzetimi için dördüncü dereceden 
Runge Kutta algoritması kullanılmıştır. Örnekleme zamanı 
𝑇 = 0.1𝑠 olarak seçilmiştir.  

Benzetim sırasında tüm giriş çıkış verileri 0.1 ve 0.9 
arasında normalize edilmiştir [15]. Sistemin NARX modeli elde 
edilirken, geçmiş giriş ve çıkış verilerinin sayısını veren, 𝑛  ve 
𝑛  değerleri 3 olarak seçilmiştir. EK-DVR modelinin çekirdek 
fonksiyonu için eksponansiyel radyal tabanlı fonksiyon 
kullanılmıştır. Çekirdek parametresi 𝜎 = 𝜎 = 1 ve ceza 
parametresi 𝐶 = 1000 olarak seçilmiştir. Öngörü ufku 𝐾 = 7 
ve kayan pencerenin uzunluğu 𝐿 = 50 olarak belirlenmiştir. 
Amaç fonksiyonundaki 𝜆 parametresi 1 olarak seçilmiştir.   

Şekil 2’de sistemin merdiven tipi bir referansı başarıyla 
takip ettiği görülmektedir. Şekil 3’te ise merdiven tipi referans 
için uyarlamalı kontrol parametrelerinin değişimi verilmiştir. 
Sistem aynı zamanda sinüzoidal referanslar için de test 
edilmiştir. Şekil 4’te sistemin bu referans takibini başarıyla 
sürdürdüğü görülmektedir. Yine bu referans için de uyarlamalı 
kontrol parametreleri Şekil 5’te verilmiştir. 
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Şekil 2: Merdiven referansı için sistem cevabı ve kontrol işaretleri. 

 
Şekil 3:Uyarlamalı μ (. ) değişkenlerinin merdiven referansı için değişimi. 

  

Şekil 4: Sinüzoidal referanslar için sistem cevabı ve kontrol işaretleri. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada iki girişli iki çıkışlı doğrusal olmayan sistemler için 
çevrimiçi EK-DVR tabanlı NARMA-L2 kontrolörü tasarlanmıştır. 
Sistemin çevrimiçi EK-DVR ile kestirilmiş NARX modeli NARMA-
L2 alt modellerine uyarlamalı parametreler yardımıyla ayrıştırılarak 
NARMA-L2 modeli ve bu modelin denklemlerinin düzenlenmesiyle 
de NARMA-L2 kontrolörü elde edilmiştir. Bu yöntem daha önce 

[12]’de çevrimiçi standart DVR kullanılarak tek girişli tek çıkışlı 
doğrusal olmayan sistemler için önerilmiştir. Bu bildiride bu yöntem 
iki girişli iki çıkışlı sistemler için geliştirilmiştir. Standart DVR yerine 
hesap yükünün daha az olması sebebiyle çevrimiçi EK-DVR 
kullanılmıştır. Ayrıca kontrol işaretindeki salınımlar alçak geçiren 
filtreye ek olarak doğrusal geri besleme yöntemi kullanılarak 
giderilmiştir. Önerilen metot iki girişli iki çıkışlı doğrusal olmayan 
bir sisteme uygulanarak test edilmiştir. Sistemin merdiven tipi ve  
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Şekil 5: Uyarlamalı 𝜇 (. ) değişkenlerinin sinüzoidal referanslar için değişimi. 

sinüzoidal referanslara olan cevabı önerilen kontrol metodunun 
başarısını göstermektedir.   
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Özetçe 

Bu çalışmada, kompleks katsayılı sistemlerin kararlılık analizi 

için geliştirilen eğitim amaçlı ve grafiksel bir arayüz tasarımı 

sunulmaktadır. Tasarlanan bu arayüz ile kontrol sistem 

tasarımı eğitimi alan öğrencilerden endüstride çalışan kontrol 

mühendislerine kadar geniş bir perspektifteki kullanıcıların 

kompleks katsayılı sistemlerin kararlılık analizini yapabilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu arayüz kullanılarak kompleks katsayılı 

sistemlerin Hurwitz ve Routh metodları ile mutlak kararlılık 

analizlerinin gerçekleştirilmesinin yanısıra kök-yer eğrisi 

metodu ile nisbi kararlılık analizi de yapılabilmektedir. 

Arayüzde ayrıca ele alınan bir kompleks katsayılı sistemin 

Bode eğrisi de kolayca elde edilebilmektedir. Arayüz 

oluşturulurken Routh, Hurwitz ve kök-yer eğrisi metodlarının 

kompleks sistem uyarlamaları göz önüne alınmıştır. Kompleks 

katsayılı sistemlerin analizlerinin bir arayüz panelinden 

gerçekleştirilmesi hem eşzamanlı olarak analizlerin defalarca 

tekrarlanabilmesini hem de zamandan tasarruf edilmesini 

sağlamaktadır. Arayüz tasarımı için MATLAB GUI platformu 

kullanılmıştır. 

Abstract 

In this study, an educational and graphical interface design 

developed for stability analysis of complex coefficient 

systems is presented. With this interface designed, it is aimed 

to provide stability analysis of complex coefficient systems 

for users in a wide perspective from students studying control 

system design to control engineers working in industry. Using 

this interface, absolute stability analysis of complex 

coefficient systems with Hurwitz and Routh methods can be 

performed, as well as relative stability analysis with root-

locus method. The Bode curves of a complex coefficient 

system considered in the interface can also be easily obtained. 

The complex system adaptations of Routh, Hurwitz and root-

locus methods were taken into consideration while designing 

the interface. Performing the analysis of complex coefficient 

systems from an interface panel enables both time saving and 

simultaneous repetition of analyzes. MATLAB GUI platform 

is used for the interface design. 

1. Giriş 

Kontrol sistem teorisi, geçmişten günümüze kadar ağırlıklı 

olarak gerçel sayılardan oluşan sistem gösterimine sahip 

doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler ile bu sistemlerin 

kontrolü üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun en önemli sebebi 

günlük hayatta kullanılan sistemlerin çoğunun gerçel sayılı 

sistem gösterimleri ile ifade edilebilmesi ve gerçel sayılarla 

yapılan işlemlerin kolay olmasıdır. Bununla birlikte, kompleks 

katsayılı diferansiyel denklemlerle veya transfer 

fonksiyonlarıyla ifade edilen sistemler de, literatürde çok 

eskiden beri üzerinde çalışmaların yapıldığı bir alan olup [1-

5], son zamanlarda bu çalışmaların sıklaşmaya başladığı 

gözlemlenmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak indüksiyon 

motorlarının stator akım kontrolünde ortaya çıkan kompleks 

katsayılı karakteristik polinomun kararlılık incelemesi ve 

kontrolör tasarımı [6], üç fazlı dinamik sistemlerin 

modellenmesi [7], hızlandırıcı kavite alan kontrolü [8], vb gibi 

verilebilir. Kompleks katsayılı sistemlere işaret işleme ve 

filtreleme [9, 10], haberleşme [11] ve enerji [12] gibi farklı 

alanlarda da sıklıkla rastlanmaktadır.  

Kontrol literatüründe, kompleks katsayılı sistemler üzerine 

yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Kompleks 

katsayılı sistemlerin kararlılık analizinde, gerçel katsayılı 

klasik sistemler için sunulan analiz yöntemlerinin doğrudan 
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kullanılamaması araştırmacıların karşısına bir zorluk olarak 

çıkmaktadır. [4]’te kompleks katsayılı sistemler için Routh 

tablosu hem gerçel hem de sanal kısımları içerecek şekilde 

genişletilerek genelleştirilmiş bir Routh kararlılık metodu 

geliştirilmiştir. Bu metod ile ele alınan bir sistemin mutlak 

kararlılığını belirlemek için gerekli ve yeterli koşullar 

verilmiştir. [13]’te işaret çifti kriterine uyarlanmış farklı bir 

Routh tablosu versiyonu oluşturulmuştur. [2], [6] ve [14]'te 

kompleks polinomlar için Hurwitz ve Routh testleri 

geliştirilmiştir. [15]’te üç faz kontrollü bir doğrultucu için 

kompleks kök-yer eğrisi kuralları tanımlanmıştır. [12]’de 

Nyquist kararlılık kriteri ve [16]’da ise belirsiz yapılı 

kompleks katsayılı sistemlere Kharitonov teoreminin 

uygulamaları verilmiştir. Bu çalışmada, yukarıda anlatılan ve 

dağınık haldeki tüm bu çalışmalar göz önüne alınarak 

kompleks katsayılı sistemlerin kararlılık analizi için basit ve 

kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı yapılarak literatüre bir katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. 

Bildiri şu şekilde organize edilmiştir: İkinci bölümde 

kompleks katsayılı sistemler tanımlandıktan sonra üçüncü 

bölümde kompleks Hurwitz metodu, kompleks Routh tablosu 

metodu ve kompleks kök-yer eğrisi metodu tanıtılarak, 

kompleks katsayılı sistemlerin Bode diyagram eğrilerini de 

veren bir Matlab GUI tasarımı anlatılmıştır. Aynı bölümde 

tasarlanan arayüzün kullanımını göstermek için bazı benzetim 

örnekleri verilmiştir. Sonuç ve tartışma kısmı ile bildiri 

tamamlanmıştır. 

2. Kompleks Katsayılı Sistemler 

Genel olarak kompleks katsayılı bir transfer fonksiyonu, 

 1 2 1

1 2 1

1
.........( )

( )
1

( ) .........

k k

k k

n n
s s sN s

G s
n n

D s s s s

   

   






   

 


   

 (1)  

şeklinde ifade edilir. Burada αk ve βk katsayıları ak+jbk 

(k=1~n) formunda kompleks katsayılardır. Kompleks katsayılı 

sistemler kompleks değerli fonksiyonlar grubundan olup, 

sistemin zaman cevabı hem gerçel hem de sanal kısımlara 

sahiptir.  

 Kompleks katsayılara sahip sistemin mutlak kararlı 

olabilmesi için zorunlu şart, (1)’deki transfer fonksiyonunun 

kutuplarının tamamının sol yarı s-düzleminde olmasıdır 

(Re{s}<0). 

3. Kompleks Katsayılı Sistemler için Basit bir 

Arayüz tasarımı 

Görselliğin ön planda olduğu arayüz tasarımında dikkat 

edilecek en önemli husus kullanıcının kolayca kullanabileceği 

bir programın oluşturulmasıdır. Bu çalışmada amacımız, 

kompleks katsayılı bir sistemin analizinde kullanılan kompleks 

Hurwitz metodunun, kompleks Routh tablosunun, kompleks 

kök-yer eğrisinin ve Bode eğrisinin MATLAB GUI (Graphical 

User Interface) ortamında basit bir arayüzünü tasarlamaktır. 

Tasarlanan arayüz programının kullanımı kolaydır ve 

anlaşılabilir bir arayüz paneli içermektedir.  

Şekil 1’de kompleks katsayılı sistemler üzerine işlem 

yapmak  isteyen  kullanıcının   önüne   sunulanacak   olan   ilk 

arayüz   paneli   görüntüsü    verilmiştir.   Bu   panel   üzerinde 

 

Şekil 1: Kompleks katsayılı sistemlerin ilk arayüz panel 

görüntüsü. 

kullanıcı kompleks katsayılı sistemler için yapmak istediği 

işlemin kutucuğuna ve ‘ileri’ butonuna tıklayarak alt arayüz 

panellerine ulaşmaktadır. 

3.1. Kompleks Routh Metodu 

Kompleks katsayılı bir polinomun mutlak kararlılığı için 

klasik Routh metodu yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle 

genelleştirilmiş kompleks Routh metodunun [4] göz önüne 

alınması ve buna göre arayüz tasarımı yapılması 

gerekmektedir. Kompleks katsayılı bir polinom genel olarak 

1

1 1 1 1( ) ( ) ... ( )
n n

n n n n nP s s a jb s a jb s a jb


          

(2) 

şeklinde tanımlanır. Routh tablosundaki her bir eleman 

)~1j   ; ~1(k   ve nnba
j

k
j
k   ile ifade edilir. Burada eğer n  

çift ise n n ; n  tek ise 1n n  ’dir. Polinomun mutlak 

kararlı olabilmesi için yeterli ve gerekli şart, genelleştirilmiş 

Routh tablosunun ilk sütunundaki katsayıların hepsinin pozitif 

olmasıdır. 

Tablo 1: Kompleks Routh Tablosu. 

ns   1            1b             2a           1... nb            na   

1ns    
1a          2b             

3
a           ... nb                0 

(1)

1b        
(1)

2a          
(1)

3b         
(1)... na   

2n
s
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(2)

3b
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4a
       ...0   

(1)

2b
       

(1)

3a           
(1)

4b        ...   

 

  

  

.

.

.

             

.

.

.

              

.

.

.

 

0
s  

( )n

na       

 

Tablo 1’ de kompleks katsayılı polinomun katsayılarının 

genelleştirilmiş Routh tablosuna nasıl yerleştirileceği 

gösterilmiştir. Genelleştirilmiş Routh tablosunun bilinmeyen 

katsayıları Denklem (3a)-(4f) aracılığıyla hesaplanır: 
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(1)

1 1 1 2b a b b   (3a) 

(1) (2) (2)

2 2 2 1 3b a b a b   (3b) 

(1)

3 1 3 4b a b b   (3c) 

(1) (2) (2)

4 2 4 1 5b a b a b   (3d) 

(2) (1) (1)

3 1 3 1 3b a b b a   (3e) 

 
(1)

2 1 2 3a a a a   (4a) 

(1) (2) (2)
3 13 2 4

a a a a a   (4b) 

(1)

1n na a a  (4c) 

(2) (1) (1)

2 1 2 1 2a a a b b   (4e) 

( ) ( 2) ( 1) ( 1) ( 2)

1 1

n n n n n

n n n n na a a b b
   

    (4f) 

 

Örnek: [4] nolu referansta verilen ve 

4 3 2
( ) (1 4 ) (4 3 ) (1 16 ) 5P s s j s j s j s j          (5) 

şeklinde tanımlanan kompleks katsayılı bir karakteristik 

polinom göz önüne alınsın. Şekil 2’de Denklem (5)’e ait 

kompleks Routh tablosunun arayüz paneli gösterilmiştir. Bu 

panelde kullanıcı, mutlak kararlılığı tespit edilmek istenen 

polinomun kompleks katsayılarının gerçel ve sanal kısımlarını 

tabloya ayrı ayrı girmelidir. Panel üzerinde sistemin derecesi 

de belirtildikten sonra ‘Kompleks Routh Tablosunu Oluştur’ 

butonuna tıklanır. Tıklamanın hemen ardından kompleks 

Routh tablosu oluşur ve tablonun altında bulunan durum 

bilgisinde kullanıcıya sistemin kararlılığı hakkında bilgi 

sunulur. Şekilden de görüldüğü üzere genelleştirilmiş Routh 

tablosunun ilk sütununu oluşturan katsayıların tümü pozitif 

olduğundan ‘Sistem Kararlıdır’ yazısı panelde durum bilgisi 

olarak görülmektedir. 

3.2. Kompleks Hurwitz Metodu 

Bu bölümde, kompleks katsayılı bir polinomun kararlılığı 

[2]’de ispatı yapılan kompleks Hurwitz metoduna göre 

incelenecektir ve arayüz tasarımı yapılacaktır. (2)’ de verilen 

polinomun kompleks Hurwitz metoduna göre tüm sıfırlarının 

Re{s}<0 yarı düzleminde  olabilmesi için Denklem (6)-(8)’de 

verilen determinantların belirlenmesi, yani: 

 1 1a   (6) 

 

1 3 2

2 2 1

2 1

1
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a a b

a b
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Şekil 2: Kompleks Routh metodunun arayüz panel görüntüsü. 

 

ve tüm determinantların sıfırdan büyük olması 

( 1 ,..., 0n   ) gerekir. 2,3,...k n  ve  r n  için 

0r ra b  ’dir. Bu durumda sistem kararlıdır denir.  

Örnek 1’ de verilen sistem için kompleks Hurwitz 

metotuna ait arayüz paneli görüntüsü Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Kullanıcı yine mutlak kararlılığını tespit etmek istediği 

polinomun kompleks katsayılarını tabloya gerçel ve sanal 

kısımlar olarak ayrı ayrı girer. Panel üzerinde sistemin 

derecesi de belirtildikten sonra ‘Kompleks Hurwitz Tablosunu 

Oluştur’ butonuna basar. Oluşturulan arayüz programı ile 

kompleks Hurwitz metodundaki determinant tablosu panele 

yansır. Daha sonra tüm determinantların pozitif olması 

durumunda sistemin kararlılık bilgisi durum bilgisi kısmında 

görünür. Kompleks katsayılı sistemin determinantları panelde 

‘Determinant Bilgisi’ başlığı altında, 

1 1 2 3
1, 26, 55a        ve 

4
576   olarak 

görünmektedir. Tüm determinantlar pozitif olduğundan 

dolayı, Denklem (5)’teki kompleks katsayılı karakteristik 

polinomun kompleks Hurwitz metoduna göre de kararlı 

olduğu Şekil 3’de ‘Durum Bilgisi’ kısmında görülmektedir. 

3.3. Kompleks Kök-Yer Eğrisi Metodu 

Kompleks katsayılı bir transfer fonksiyonu için klasik kök-yer 

eğrisi metodunun doğrudan kullanımı mümkün değildir. Bu 

nedenle genelleştirilmiş kompleks kompleks kök-yer eğrisi 

metodunun [15] göz önüne alınması gerekmektedir. Kompleks  
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Şekil 3: Kompleks Hurwitz metodunun arayüz panel 

görüntüsü. 

kök-yer eğrisi yöntemi, klasik kök-yer eğrisine kıyasla hem 

benzerlikler hem de ilginç farklılıklar sunmaktadır. K kazanç 

katsayılı bir kapalı çevrim transfer fonksiyonunun kompleks 

katsayılı karakteristik denklemi 

( ) ( ) ( )
C

P s D s Kk N s   (9) 

biçiminde tanımlanır. Burada ( )N s ve ( )D s  sırasıyla açık 

çevrim sisteminin pay ve payda polinomları olup, 

1

1 1
( ) ....

n n
nn

D s s s s  



      (10) 

1

1 1
( ) ....

m m
mm

N s s s s  



      (11) 

şeklinde kompleks katsayılı polinom olarak ifade edilirler. 

( )N s ve ( )D s ’ in dereceleri sırasıyla m  ve n  olsun. 

q n m   ve 0q   olduğunu farzedelim. Her iki polinomda 

da s ’in en yüksek derecesinin katsayıları 1 ’e eşit olsun. K  

bir reel, ck  ise bir kompleks sayıdır. kc pay ve payda 

polinomlarının en büyük dereceli terimlerinin 1 yapılması 

sonucu elde edilen bir sayıdır. Tanım olarak, K ’ yı sıfır ile 

sonsuz arasında değiştirsek ( ) 0P s  ’ ın köklerinin yeri kök 

eğrisi olarak tanımlanır [15]. (10) ve (11) çarpanlarına 

ayrılırsa 

1 2
( ) ( )( )......( )

n
D s s p s p s p     (12) 

1 2
( ) ( )( )......( )

m
N s s z s z s z     (13) 

elde edilir. Burada, 
1 2, ,....., np p p  ve 

1 2
, ,......, mz z z  sırasıyla 

( )D s  ve ( )N s ’in kökleridir. 0K   için genlik şartı; 

( )
1

( )
c

N s
K k

D s
  (14) 

ve faz şartı; 

( )

( )
c

N s
k r

D s
   

 
 
 

       1,3,5,....r   (15) 

olarak yazılabilir. Buna göre kompleks kök yer eğrisi kuralları 

şu şekilde özetlenebilir: 

Kural 1: Kök-Yer Eğrisinin Kollarının Sayısı: Kök-yer 

eğrisinin kollarının sayısı kapalı çevrim köklerinin sayısına 

eşittir. Yani karakteristik polinomun derecesi olan n tane kol 

olmalıdır. Kompleks kök-yer eğrisinin dalları simetrik eksene 

göre simetrik olmak zorunda değildir. 

 

Kural 2: Başlangıç Noktası: Karakteristik denklem ( )P s ’in 

kök eğrileri açık döngünün kutuplarında başlar  ( ) 0D s   . 

 

Kural 3: Bitiş Noktası: Kök eğrisinin m  tane dalı ( )N s ’in 

köklerine, diğer n m  tane dalı ise reel eksene göre açıları 

tanımlanan asimptotlar boyunca sonsuza yakınsar. 

Asimptotların merkezi; 

1

1 1
i i

n m
c p z

n m i i

 
   

   
 (16) 

ile hesaplanır. Burada Dikkat edilmelidir ki, asimptotların 

merkezi reel katsayılı polinomların aksine kompleks düzlemin 

her yerinde olabilir. 

 

Kural 4: Ayrılma ve Birleşme Noktaları: Ayrılma noktası 
0

s  

(9)’ un bir kökü olmalı ve ayrıca aşağıdaki denklemi 

sağlamalıdır: 

0 0

0

0

( )

( )

( ) ( )

dD s

D sds s s s s

dN s N s s s
ds s s

 






 (17) 

 

Kural 5: Kompleks Kutuplardan Ayrılma Açısı: ( )D s ’in 

kompleks kutuplarından ( )jp  ayrılma açısı: 

( ) ( )
1 1,

d

j c j i j i

m n
k p z p p

i i i j
         

  
 (18) 

 

Kural 6: Kompleks Kutuplara Varış Açısı: ( )N s ’in kompleks 

sıfırlara ( jz ) varış açısı: 
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( ) ( )
1, 1,

a

j c j i j i

m n
k z z z p

i i j i i j
         

   
 (19) 

Kural 7: Sanal Ekseni Kesişim Noktası: Sanal eksen ile kök-

yer eğrisinin kesişim noktası, (9)’daki karakteristik denklemde 

s yerine jw konulup elde edilen denklem reel ve sanal 

kısımlara ayrılarak w için var olan reel çözümde K ’nın 

değerleri bulunarak hesaplanır. Alternatif olarak K için 

değerler kompleks Hurwitz metodundan da bulunabilir. 

Ayrıntılı bilgi için [13]’de Teorem 3.2’ye bakılabilir. 

Örnek 2: [15]’de kompleks kök-yer eğrisi kuralları üç fazlı 

doğrultucunun akım kontrolü için uygulanmıştır. Kapalı 

çevrim sisteminin karakteristik denklemi 

2
( ( )) (1 )

p

p s p

i

k
Ls r k j L k s j

T
         (20) 

şeklindedir. Burada L ve r filtre parametreleri, pk  ve 
iT  

kontrolör parametreleridir. [15]’de parametre değerleri L=1, 

r=10, 1s  , 10  , 0.8851pk   ve 0.1651iT   olarak 

alınmıştır. (9)’da verilen kompleks katsayılı karakteristik 

denklemin içerdiği terim ve polinomlar  

2
( ) ( )sD s Ls r j L s     

( ) 1 iN s s T    

0.8851pk k    

1ck j   (21) 

şeklinde elde edilir. 

Kompleks kök-yer eğrisine ait arayüz paneli görüntüsü 

Şekil 4’te gösterilmiştir. Kullanıcı kararlılığını tespit etmek 

istediği karakteristik denklemin pay ve payda kısmını sisteme 

ayrı ayrı girer. Daha sonra hangi kazanç aralığında kök-yer 

eğrisini çizdirmek istiyorsa bu kazaç değerlerini panel 

üzerinden girer. En son olarak ‘Sistemin Kök-Yer Eğrisini 

Çiz’ butonuna tıkladığı zaman panel üzerinde çizdirilecek olan 

kompleks katsayılı karakteristik denkleme ait kompleks kök-

yer eğrisi görünecektir. 

3.4. Kompleks Bode Eğrileri 

Bode diyagramı, bir kapalı çevrim kontrol sisteminin ileri kol 

transfer fonksiyonunun farklı frekanslardaki harmonik 

girdilere olan cevabının genlik ve faz çıktısı olarak logaritmik 

ölçekte genlik ve faz olarak iki ayrı diyagramda gösterimidir. 

Genlik desibel cinsinden, faz ise derece cinsinden 

verilmektedir [17].  

Örnek 2’ de verilen sistem için kompleks bode eğrisine ait 

arayüz panel görüntüsü Şekil 5’de gösterilmiştir. Kullanıcı 

kararlılığını tespit etmek istediği polinomun pay ve payda 

kısmını sisteme ayrı ayrı olarak girer. Daha sonra ‘Sistemin 

Bode Eğrisini Çiz’ butonuna tıklar Tıklamanın hemen 

ardından bode diyagramının genlik ve faz eğrileri panel 

üzerinde görünür. Bode eğrisi üzerinde fare imleci ile gerekli 

grafik okumalarını yapabilir. 

 

 

Şekil 4: Kompleks kök-yer eğrisi panel görüntüsü. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, kompleks katsayılı sistemlerin kararlılık analizi 

için geliştirilen eğitim amaçlı ve grafiksel bir arayüz tasarımı 

sunulmuştur. Kompleks Hurwitz metodu, kompleks Routh 

tablosu metodu ve kompleks kök-yer eğrisi metodu tanıtılarak, 

kompleks katsayılı sistemlerin Bode diyagram eğrilerini veren 

bir Matlab GUI tasarımı anlatılmıştır. Tasarlanan arayüz 

platformu ile analizlerin eş zamanlı yapılabilmesi sağlanmış ve 

kullanıcı karmaşık matematiksel analizlerden izole edilmiştir. 

Bundan sonraki çalışmalarda, bu arayüz platformunun zaman 

gecikmeli ve belirsiz parametreli kompleks katsayılı sistemler 

için geliştirilmesi planlanmaktadır. 
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Özetçe

Bu çalışmada, uyarlamalı optik sistemler içerisinde yer alan
ve genellikle lazer hüzme odaklama amacıyla kullanılan hızlı
yönlendirilebilen aynaların kontrolü incelenecektir. Lazer hüz-
mesinin geometrik merkezden kayması olarak tanımlanan optik
seğirmenin kaynağı atmosferik türbülans olarak alınmıştır. İki
farklı kırınım indeksi göz önünde bulundurularak, atmosferik
türbülansın optik seğirmedeki etkisi deneysel olarak belirlenip,
elde edilen veriler doğrultusunda hızlı yönlendirilebilen ayna-
nın deney düzeneği üzerinde sistem tanıma yöntemiyle mate-
matiksel modeli elde edilmiştir. Elde edilen bu model için ayrış-
tırılmış PID ve sabit dereceliH∞ kontrolcü tasarlanıp benzetim
sonuçları incelenmiştir.

Abstract

In this paper, the control of a fast steering mirror which is
the core element of an adaptive optics system is investigated to
suppress the beam jitter. The main source of the jitter is taken as
the atmospheric turbulence. The effect of the atmospheric tur-
bulence on the beam jitter is experimentally determined with
respect to the two different refractive index structure parame-
ters. The mathematical model of the fast steering mirror based
on the atmoshperic turbulence data is obtained using the system
identification. For this model, the PID and the fixed order H∞
controllers are designed and the simulation results are presented
in order to demonstrate the effect of the controllers.

1. Giriş
Uyarlamalı optik sistem teknolojisi; astronomi, açık uzay op-
tik haberleşmesi, biyolojik görüntüleme, lazer hüzme odak-
lama, denizaltı yüzey haberleşme gibi birçok optik uygulama-

larda kullanılan ve gerekliliği günden güne artan bir teknolo-
jidir. Atmosferik türbülans, optik cihazlardaki üretim hataları,
deniz suyunun kırınım indeksi gibi fenomenlerden kaynakla-
nan dalga cephesi bozulmaları, ilgili sistemlerin çalışma per-
formansını etkilemektedir. Uyarlamalı optik sistemlerin bozu-
lan dalga cephesinin düzeltilmesi ve sistem performansının iyi-
leştirilmesindeki başarısı, araştırmacıların bu alana yoğunlaş-
masına sebep olmuştur. Uyarlamalı optik sistemlerin ana bile-
şenleri, dalga cephesi doğrultucular, dalga cephesi sensörü (ço-
ğunlukla Shack-Hartman) ve bir kontrol ünitesidir. Uygulama
tipine göre değişiklik gösteren aynalar, uyarlamalı optik siste-
min dalga cephesi düzeltme işleminin ana bileşenleridir. Dalga
cephesi sensörü, bozulan dalga cephesi ve ayna tarafından dü-
zeltilen dalga cephesi arasındaki hatayı ölçmektedir. Bu ölçüme
bağlı olarak kontrolör deforme edilebilir aynanın alması gere-
ken şekli belirlemektedir.

Uyarlamalı optik sistmeler içindeki aynalar, dalga cephesi-
nin düzeltimesinde kullanılan ana bileşendir. Genellikle mikro
elektronik mekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilen ay-
nalar, sadece tip-tilt hareketi yapan (parçalara ayrılmış veya
hızlı yönlendirilebilen aynalar) ve yüzey şekli değiştirilebilen
(sürekli yapıdaki dalga cephesi doğrultucu) aynalar olarak uyar-
lamalı optik sistemler içinde yer alır. Lazer hüzme odaklama,
serbest uzay haberleşmesi, lazerle kesim veya kaynak gibi uy-
gulamalarda uyarlamalı optik sistemin üzerinde bulunduğu plat-
formdaki titreşimler, atmosferik türbülans kaynaklı dalga cep-
hesi bozulmaları, aynanın zayıf sönümlü elastik modları veya
optik cihazlardaki üretim hataları yüzünden lazer hüzmesinin
belirli bir hedefe odaklanmasında sapmalar meydana getirmek-
tedir. Optik seğirme adı verilen bu sapmalar, hızlı yönlendirile-
bilen aynalarla düzeltilebilmektedir. Bu noktada, hızlı yönlen-
dirilebilen aynaların bahsedilen bozucu etkileri bastırabilmesi
için bir kontrolcü tasarlanması problemi ortaya çıkmaktadır.

Literatürde bu problemi ele alan bazı kontrol çalışmaları ya-
pılmıştır. [1] çalışmasında iki tilt aynanın biri bozucu üretecek,
diğeri ise kontrol ekipmanı olacak şekilde belirlenerek uyarla-
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malı kontrolle arttırılmış H∞ kontrolcü geliştirilmiştir. Zayıf
sönümlü MEMS tilt aynalar için [2] çalışmasında µ-sentez yön-
temi ve uyarlamalı kontrol ile bozucu bastırma problemi ile ele
alınmıştır. [3] numaralı referansta verilen çalışmada, bahsedilen
çalışmalardaki benzer bir uyarlama kontrol yapısı ve ölçülen iv-
menin ileri yolla sistemi beslemesiyle, üç farklı sapma kaynağı
için performans iyileştirmesi sağlanmıştır. Optik seğirmenin dü-
zeltilmesinde hızlı yönlendirilebilen aynaların dışında, geçirgen
sıvı kristal hüzme yönlendirme modülleri de kullanılmaktadır.
Bu cihazlarla yapılan düzeltme işlemi için [4] çalışmasında sıvı
kristal hüzme yönlendirme modülünün doğrusal olmayan dina-
mikleri gözetilerek bir uyarlamalı kontrol yaklaşımı geliştiril-
miştir. Bu çalışmalara ek olarak, Youla parametrizasyonu kont-
rol yapısı ile optik seğirmenin giderilmesi [5] çalışmasında, ge-
çirgen sıvı kristal hüzme yönlendirme modülü uyarlamalı ci-
hazların hüzme kontrolünde örnekleme ve doyum etkisi ise [6]
çalışmasında incelenmiştir.
Dalga cephesi bozulmalarının, optik seğirmenin en önemli kay-
naklarından biri atmosferik türbülanstır. Atmosfer yapısı gereği
içerisinde çeşitli nem ve sıcaklık değerlerine sahip boyutları bir-
birinden farklı hava baloncukları barındırır. Atmosfer içerisin-
deki hava akışı sebebiyle bu baloncuklar sürekli olarak hare-
ket halindedir. Işık atmosfer içerisinde ilerlerken bu hava ba-
loncukları içerisinden geçer ve kırılmaya uğrar. Gökyüzündeki
yıldızlardaki kırpışmalar, özellikle yaz aylarında meydana gelen
görüş bozuklukları atmosferik türbülanstan kaynaklanmaktadır.
Bu tür sorunların üstesinden gelmek adına kullanılması elzem
olan uyarlamalı optik sistemlerin etkin çalışabilmesi için atmos-
ferik türbülansın uygun bir modelinin çıkarılması veya frekans
bandının bilinmesi gerekmektedir.
Sıcaklık, basınç, rüzgar hızı, nem ve başka fenomenlerdeki de-
ğişimler atmosferin kırınım indeksini etkilemektedir. Bu etki,
Navier-Stokes denklemi tarafından ifade edilebilen bir türbü-
lans davranışı yaratmaktadır. Navier-Stokes denkleminin doğ-
rusal olmayan bir denklem olması ve başlangıç koşuluna karşı
son derece duyarlı olması sebebiyle türbülans dinamiğini ifade
etmek için istatiksel yöntemlere başvurulmuştur [7]. Bu tür dal-
galanmaları modellemek için Kolmogorov’un atmosferik türbü-
lansa yönelik istatistiksel yaklaşımı oldukça kullanışlıdır. 1941
yılında ünlü matematikçi Andrey Nikolaevich Kolmogorov gü-
nümüzde kullanılan atmosferik türbülans modellerinin temelini
atmıştır. Türbülanslı ortamda enerji yayılımı ilgili 1941 yılın-
daki çalışması bu alana öncülük etmektedir [8]. Türbülans bü-
yük dış ölçekli yapılarda meydana gelir ve daha küçük ölçekli
yapılara yayılımı gerçekleşir. Bu enerji iletimi yeterince küçük
ölçekli bir yapıya ulaştığında viskozite kuvvetleri ile ısı olarak
kaybolmaktadır. Daha sonraki yıllarda Tatarski, türbülans akı-
şındaki bu enerji transferini, yöntemini kullanarak, türbülans
katmanındaki elektromanyetik dalga yayılımı teorisini geliştir-
miştir [9]. Takip eden yıllarda, Kolmogorov ve Tatarski’nin ça-
lışmalarından da esinlenerek, Fried atmosferik türbülansın şid-
detini karakterize etmek adına kullanılabilecek ölçülebilir para-
metreleri sunmuştur [10].
Bu çalışmadaki ana motivasyon, Şekil 1’de de şematik göste-
rimi verilen hızlı yönlendirilebilen aynalar için, atmosferik tür-
bülans kaynaklı optik seğirmelerin en aza indirgenebileceği bir
kontrolcü tasarlamaktır. Modele dayalı bir kontrol tasarımı ya-
pılacağından, ilk olarak sistem tanıma ile deneysel olarak ayna
dinamikleri elde edilmiştir. Bu noktada ayna dinamiklerini elde

etmede kullanılacak işaretler bütünü için, deneysel olarak elde
edilen atmosferik türbülans etkisinin frekans karakteristiğini de
kapsayacak frekanslarda bir işaret bütünü belirlenmiştir. Elde
edilen veriler sonucu, bozucu girişinden performans çıkışına
olan transfer fonksiyonununH∞ normunu minimize edecek bir
PID tasarımı ve sabit dereceli H∞ çıkış geri beslemeli kont-
rolcü tasarlanmıştır. Benzetim çalışmalarıyla tasarlanan kont-
rolcülerin performansları incelenmiştir.
Çalışmanın takip eden bölümlerinde; sistem tanıma ile mate-
matiksel modelin elde edilmesi Bölüm 2’de, kontrol tasarımı ve
benzetim çalışmaları Bölüm 3’te yer alacaktır. Son bölümde ise
sonuçlar ve gelecekteki çalışmalardan bahsedilecektir.

2. Atmosferik Türbülans Modeli
Kolmogorov’un uzamsal güç spektrumu,

S(f) = 0.033C2
nf
−11/3, (1)

şeklindedir. Burada f uzamsal açı frekansı, C2
N ise kırılmanın

gücünü karakterize eden yapı sabitidir. Birimi m−2/3 olan C2
N

atmosferin şiddetini ölçmede kullanılan bir sabittir. Bu yapı sa-
biti yükseklikle ve zamanla beraber bölgesel olarak da deği-
şim göstermektedir [13]. Şöyle ki sıcaklığın etkisiyle gündüz
ölçümleri üst değerlerde, gece boyunca sabit, gün batımı ve do-
ğumunda ise minimum değerlerde seyretmektedir. C2

N sabiti-
nin ölçümü üzerine literatürde birçok çalışmaya rastlanmakta-
dır. Bu çalışmalarda genel olarak bölgesel ölçümler baz alınıp,
yapılan deney ve gözlemlere dayanarak C2

N ile irtifa arasındaki
denklem ilişkisi ortaya konulmuştur.
Kolmogorov’un çıkardığı modele ek olarak, literatürde deney-
sel verilerle elde edilen iç l0 ve dış L0 ölçeklerinde kullanılma-
sıyla, bu değişkenlerin daha çok yüksek frekanslarda etkisi ifade
edilmiştir. Bu bağlamda geliştirilmiş von Karman spekturumu,

S(f) = 0.033C2
n(f

2 + f2
0 )
−11/6e

− f2

f2
m , (2)

burada f0 = 2π/L0 ve fm = 2π/l0 şeklindendir. Kolmogo-
rov akışının sınırlayan bu ölçeklerden, dış ölçeğin L0 değeri
ölçümlerden ölçümlere farklılık gösterse de 20-30 m arasında
değişmekte olup, iç ölçeğin, l0, ise 2-12 mm arasında değiştiği
gözlemlenmektedir [14], [15]. Kırılmanın gücünü karakterize
eden C2

N yapı sabiti, türbülansın güçlü olduğu yerlerde yak-
laşık olarak 10−13 m−2/3 ve zayıf olduğu yüksek irtifada ise
10−18 m−2/3 değerlerine sahiptir. Bu bağlamda, sistem tanım-
lama aşamasında doğrulama ve kontrol için zayıf ve güçlü ol-
mak üzere iki farklı C2

N değerlerinde elde edilen veriler kulla-
nılmıştır. Böylelikle, lazerin X ve Y düzleminde ne kadar sap-
tığı belirlenmiş ve matematiksel olarak hesaplanmış ve bir tablo
haline getirilmiştir.
Atmosferde var olan türbülans lazer ışığının kırpışmasına yol
açar. Bu çalışmada kullanılan lazer ışığı gezinme değerleri, Tü-
bitak Bilgem tarafından geliştirilmiş bir Gaussiyan hüzme iler-
letme kodu olan LAtmoSim yazılımı kullanılarak elde edilmiştir.
LAtmoSim, lazerin türbülanslı atmosferde ilerleyişini modeller-
ken Split-step Fast Fourier Transform (FFT) algoritması ile Kol-
mogorov spektral güç dağılımına sahip faz ekranları oluşturma
metodunu kullanır.
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3. AO Sisteminin Modelinin Çıkarılması
Şekil 1’de gösterilen düzenekte görüldüğü gibi, dalga cephesi
algılayıcısı olarak pozisyon duyarlı dedektör (Position Sensi-
tive Detector, PSD), dalga cephesi doğrultucusu için ise hızlı
yönlendirebilir ayna (Fast Steering Mirror, FSM) kullanılmıştır.
Sistemin temel çalışma prensibi, algılama, hesaplama ve etkin-
leştirme biçimindedir. Öncelikle, dalga cephesindeki bozulma,
algılayıcı ile tespit edilir. Daha sonra kontrol birimi bu cephe-
nin tersi formundaki cepheyi oluşturacak şekilde FSM’yi sürer
ve aynadan yansıyan dalganın cephesi düzeltilmiş olur.

Şekil 1: Deney Düzeneğinin Blok Diyagramı.

Gerçek zamanlı dinamik sistemlerin analizinde ilk ve en önemli
adım, bu sistemin bir modelinin çıkarılmasıdır. Herhangi bir sis-
temin modeli iki şekilde çıkarılabilir; fiziksel yasalara dayalı
modelleme (analitik) ve sistem tanımlama tekniklerine dayalı
modelleme. Sistemlerin yapısındaki belirsizlikler zamanla de-
ğişen ve yüksek dereceden doğrusal olmayan parametreler, sis-
temin fiziksel modelini çıkarmada güçlüklere neden olmaktadır
[11]. Bilhassa karmaşık yapılı dinamik sistemlerin matematik-
sel modelinin, fiziksel yasalar odaklı çıkarımı zor ve oldukça
zaman alıcıdır. Bir sistemin matematiksel modelini, sisteme ait
giriş ve çıkış verileri kullanılarak, sistem tanımlama teknikle-
riyle çıkarılabilir. Burada sisteme ait herhangi bir bilgiye gerek-
sinim duyulmadan, sadece giriş ve çıkış verilerini kullanılarak
modelleme yapılabilmektedir [12]. Bir sisteme uygulanan rast-
gele girişler ve bunun sonucunda elde edilen çıkışlar kullanıla-
rak, sistem tanımlama teknikleri ile sistemin modeli oluşturu-
labilir. Bu tekniklerin ana fikri, sistemi tanımlayan matematik-
sel bir model çıkarımı yapılarak, tanımlanan model ile gerçek
sistem arasındaki farkın minimize edilmesidir. Sistem tanımla-
mada dört önemli aşama bulunmaktadır.
Sistem modelini çıkarmada ilk ve en önemli aşama, sisteme uy-
gulanacak giriş sinyallerinin belirlenmesidir. Burada amaç, uy-
gulanacak girişler ile sistemin karakteristik özelliklerine ulaş-
mak olmalıdır. Seçilen model yapısının uygun parametrelerinin

çıkarımı için FSM üreticisinin verdiği tüm bant genişliğini kap-
sayacak şekilde rastgele sinüs sinyalleri kullanılmıştır. Denklem
3’de verildiği gibi, frekansı ve genliği rastgele değişen 50 sinüs
sinyalin toplamı kullanılmıştır. Rastlantısal değişen frekans de-
ğişkeni için 50 Hz ortalama değeri ile 20 Hz standart sapması
olacak şekilde seçilmiştir. Genlik rastgele değişkeni için ise 0

Volt ortalama değerli ile 2 Volt standart sapma kullanılmıştır.

w(k) =

50∑
i=1

ai cos(2πωit+ ϕi) (3)

Atmosfer etkilerini giderecek bir sistemin sahip olması gereken
frekans bant genişliği sadece tip/tilt in giderildiği durum ve tüm
faz hatalarının giderildiği durum için farklı değerlere sahiptir.
Tip/tilt düzeltilmesi için aktif optik sistemi aşağıda verilen fre-
kanstan daha fazla bir bant genişliğine sahip olmalıdır;

ftilt = 0.368D−1/6λ−1 sec(β)1/2
[∫

dhC2
N (h)V (h)2

]1/2
(4)

burada C2
N atmosferik türbülansın gücünü, diğer parametreler

ise D, V , λ, β, h sırasıyla mercek çapı, rüzgar hızı, dalga boyu,
zenit açısı ve irtifayı temsil etmektedir. Şekil 2’de farklı senar-
yolar için gerçekleşen frekans değerleri görülmektedir. Rölatif
hız, lazer ile hava arasındaki bağıl hızdır. Buna dayanarak, lazer
ışığı atmosferin bozucu etkisine maruz kalacağı için bu bozu-
cuya benzeyen ancak bant genişliği atmosferik bozucu sinyali-
nin 2.5-3 katı olan frekans rastgele değişkeni 250 Hz standart
sapması 25 Hz olan 50 sinüs sinyalinin toplamı kullanılmıştır.
Girişlere uygulanan sinyaller Şekil 3’te görülmektedir.

Şekil 2: Tip/Tilt Düzeltilmesi için Farklı Atmosfer Koşullarında
Geçerli Olan Sistemin Karakteristik Frekans Değerleri.

Modellemede giriş çıkış sinyali kadar önemli bir diğer unsur ise
model yapısıdır. Model yapısının seçimi sistemin dinamikleri
ve gürültü karakteristiğine bağlıdır. Sistem tanımlama teknikleri
parametrik ve parametrik olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Para-
metrik metotlarda model yapısı seçildikten sonra, seçilen mo-
dele ait parametreler kestirilir. Parametrik olmayan metotlarda
ise, ilk etapta model yapısı seçilmez, giriş ve çıkışlar üzerinden
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model kestirilir. Bu çalışmada sistem tanımlama için parametrik
model tercih edilmiştir. Matlab System Identification Toolboxr

altında bulunan alt-uzay tabanlı komut kullanılarak, paramet-
rik modellerden 3, 4 ve 5. derecelerden Durum Uzay modelleri
elde edilmiştir.

Şekil 3: Sistem Tanımlamada Kullanılan Bozucu ve Kontrol Gi-
riş Sinyalleri.

Hatayı minimize etmek için, farklı zamanlarda gerçek sistem-
den veriler alınmıştır ve bu veriler kestirilen modellerde kulla-
nılıp gerçek sistem çıkışları ile kestirilmiş çıkışlar karşılaştırıl-
mıştır. Tablo 1’de kestirilen modellere ait performans bilgileri
verilmiştir. Bu gözlemler sonucunda, 5. dereden durum uzay
tabanlı model gerçek sisteme oldukça benzer bir cevap vermek-
tedir.

Tablo 1: Test Sonuçları.
Model Doğruluk %

Derecesi Faz 1 Faz 2
X Ekseni Y Ekseni X Ekseni Y Ekseni

3 76.13 54.92 71.89 56.65
4 86.7 89.02 73.70 84.37
5 87.12 88.8 87.82 87.87
6 82.37 88.22 82.87 88.64

Bulunan 5. dereceden sistem modelini doğrulamak için simü-
lasyon yoluyla hesaplanan atmosferik bozucu verileri Bozucu
FSM’den uygulanmıştır. Kontrol FSM’ye ise giriş sinyalleri sı-
rasıyla rastgele frekans değişkeni 40 Hz, varyansı 10 Hz ve rast-
gele genlik değişkeni 0 volt varyansı 2 volt seçilerek 50 sinüs
toplanarak giriş sinyali oluşturulmuştur. Bu oluşturulan sinyal
altında elde edilen model ile gerçek sistemin cevabı Şekil 4’de
verilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gibi gerçek sistem cevabı
ile kestirilen model cevabı oldukça iyi örtüşmektedir.

4. Sabit Dereceli H∞ Kontrolcü Tasarımı ve
Simülasyon Sonuçları

Kontrol teorisindeki gelişmeler ve uygulamalardaki ihtiyaçla-
rının artmasıyla, dinamik bir sistemin kararlılığının sağlanma-
sını takiben, bu sistemin belli performans ölçütleri baz alına-
rak kontrol edilmesi ortaya çıkmıştır. H∞ kontrolcü tasarımı

Şekil 4: Gerçek Sistem Cevabı ile 5. Dereceden Sistem Mode-
linin Karşılaştırılması.

problemi, bu performans ölçütlerinden, sistemin performans çı-
kışı üzerindeki bozucu etkisinin makul seviyelere indirilmesiyle
ilintilidir. Bir sistemin sonsuz normu, o sistemin frekans bölge-
sinde verdiği en yüksek genlikteki cevabıdır. Bir başka deyişle,
bu frekans bandındaki en yüksek tekil değeridir. Dolayısıyla,
H∞ optimazyon yaklaşımında amaç, olabilecek en kötü duru-
mun yani bozucunun performans çıkışında etkisinin daha fazla
olduğu durumu düşünülüp, bunun düşürülmesine dayalıdır.
Bir P sisteminin durum uzay gösterimi;

P :

ẋz
y

 =

 A Bw Bu

Cz Dzw Dzu

Cy Dyw Dyu

xw
u



burada A ∈ Rn×n, B =
[
Bw Bu

]
∈ Rn×m, C =

[
Cz

Cy

]
∈

Rp×n, D =

[
Dzw Dzu

Dyw Dyu

]
∈ Rp×m durum uzay matrisleridir.

Bu sistemin girişleri w ve u sırasıyla bozucu girişi ve kontrol
girişi, y ölçülebilen, z ise performans çıkışıdır. P sisteminin
ölçülebilen çıkışları, y, ile sistemin kontrol girişi olan, u arasına
yerleştirilen dinamik sabit yapısı K doğrusal kontrolcüsünün
durum uzay gösterimi,

ẋc = Acxc +Bcy

u = Ccxc +Dcy

şeklindedir. Topyekûn bozucu girişi w ile performans çıkışı z
arasındaki transfer fonksiyonu; Pcl(s) = Ccl(sI − Acl)

−1 +

Dcl halini alır. Sonuç olarak bu kapalı çevrim sistemin H∞
normu;

‖Pcl(s)‖∞ = sup︸︷︷︸
w

σ(Pcl(jw))

şeklinde elde edilir. Burada σ en büyük tekil değeri göstermek-
tedir. Bu çalışmada amaç, ‖Pcl(s)‖∞ < γ denklemini sağlayan
pozitif γ için sabit yapılı K kontrolcüsü bulmaktır. Bu amaç
doğrultusunda Matlab Robust Control Toolboxr altında bulu-
nan hinfstruct komutu kullanılarak, bir önceki bölümde
gerçek sistem üzerinde test edilen beşinci dereceden model için
ikinci dereceden merkezi ve ayrıştırılmış PID yapıda iki H∞
kontrolcü tasarlanmıştır. İkinci dereceden merkezi yapıda elde
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edilenH∞ kontrolcü,

ẋc =

[
−1.56 106 8.93 106

1.15 107 −7.12 107
]
xc +

[
1.87 106 7.01 106

−1.51 107 −5.63 107
]
y

u =

[
−5.64 104 8.96 105

1.10 105 −5.62 105
]
xc +

[
2.05 105 7.42 105

−1.16 105 −4.37 105
]
y

(5)
şeklindedir. Literatürde Tip/Tilt eksenleri için özellikle ayrış-
tırılmış yapıda kontrolcüye başvurulmaktadır. Böylece her bir
eksen ayrı ayrı kontrol edilmektedir. Bu bağlamda, çalışmada
ikinci bir kontrolcü ayrıştırılmış yapıda PID kontrolcüler çıka-
rılmıştır. Her bir ekseni ayrı ayrı kontrol edecek kontrolcü ya-
pısı, [

u1

u2

]
=

[
KPID1 0

0 KPID2

] [
y1
y2

]
(6)

buradaki PID kontrolcüsünün yapısı

K(s) =Kp +Ki
1

s
+Kd

Tds

s+ Td

=
(Kp +KdTd)s

2 + (KpTd +Ki)s+KiTd

s2 + Tds

(7)

şeklinde olup, her bir PID kontrolcüsünün parametre değerleri,
Kp1 = 11.1, Ki1 = 1.36 10−6, Kd1 = −0.22, Kp2 =

−0.297, Ki2 = −4.02, Kd2 = −0.033 ve ortak zaman sa-
biti Td = 50 şeklindedir.
Tasarlanan kontrolcülerin başarımları Şekil 5-9’da gösterilmiş-
tir. Şekil 5-6’da atmosferik bozulmaya karşı kapalı çevrim sis-
temin cevabı verilmiştir. Tasarlanan kontrolcüler sayesinde bo-
zucu etkileri daha kısa sürede ve belli bir değerin altında tutul-
maktadır. Tablo 2’de de iki norm karşılıkları verilmiştir. Lazer
hüzme uygulamalarında temel problemlerden olan optik seğir-
menin, tasarlanan kontrolcülerle düzeltilmesi Şekil 7-9’da gö-
rülmektedir. Bu şekillerden de açıktır ki, kontrolcülerle beraber
oluşturulan kapalı çevrim sistemler, lazer hüzmesinin geomet-
rik merkezde daha dar bir alanda tutarak, uygun stabilizasyonu
sağlamaktadır.
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Şekil 5: X Eksenindeki Pozisyon Değişimi.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, uyarlamalı optik sistemlerin lazer hüzme odak-
lama uygulamalarında karşılaşılan optik seğirme probleminin
düzeltilmesi için iki farklı tip düşük dereceli kontrol tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Atmosferik türbülans bilgisi ve ayna mo-
deli deneysel olarak elde edilmiş, bu veriler doğrultusunda bo-
zucudan performans çıkışına olan transfer fonksiyonunun H∞
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Şekil 6: Y Eksenindeki Pozisyon Değişimi.
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Şekil 7: X-Y Eksenindeki Bozulma ve Bunun Ayrıştırılmış PID
Yapıdaki Kontrolcü ile Stabilizasyonu.
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Şekil 8: X-Y Eksenindeki Bozulma ve İkinci Dereceden Mer-
kezi Yapıdaki Kontrolcü ile Stabilizasyonu.
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Şekil 9: X-Y Eksenindeki Bozulma ve Tasarlanan Kontrolcü-
lerle Stabilizasyonu.
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Tablo 2: Atmosferik Türbülans ile Bu Bozucu Altındaki İkinci
Dereceden Merkezi ve Ayrıştırılmış PID Yapıdaki Kontrolcü-
lerle Elde Edilen Kapalı Çevrim Sistemlerin, Pcl1, Pcl2, iki
Normların karşılaştırılması

Bozulma modları ‖w‖2 ‖Pcl1‖2 ‖Pcl2‖2
Tip 24.7375 4.2212 7.1876

Tilt 30.5269 1.7694 1.7914

normunu minimize edecek şekilde ikinci derece ve PID kontrol-
cüler tasarlanmıştır. Benzetim sonuçları, her iki kontrolcünün
de başarıyla optik seğirmeyi minimize ettiği yönündedir. An-
cak yine benzetim sonuçlarından görülmektedir ki, ikinci de-
rece merkezi kontrolcünün bozucu bastırmadaki performansı,
ayrıştırılmış PID kontrolcüden daha iyidir. Bunun sebebi, PID
kontrolcünün ayrıştırılmış yapıda olması ve ikinci derece mer-
kezi kontrolcünün tam dereceli optimal kontrolcüye daha ya-
kın bir yapıda olmasıdır. Gelecekteki çalışmalarda, elde edilen
bu kontrolcüler model tanıma ve atmosferik türbülans bilgisinin
elde edildiği FSM deney düzeneği üzerinde uygulanıp, merkezi
PID tasarımı yapılarak, PID kontrolcünün performansı incele-
necektir.
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Özetçe
Lazerler temel özellikleri sayesinde günümüzde pek çok

uygulamada kullanılmaktadır. Ancak bu özellikler dış etmen-
lere karşı çok duyarlıdır. Lazer uygulamalarında çevresel bu dış
etkiler, iklimlendirme, titreşimin bastırılması ve mekanik yalı-
tım gibi yöntemler kullanılarak etkisizleştirilmektedir. Fakat bu
yaklaşım beraberinde boyut, ağırlık ve güç tüketimi açısından
verimli olmayan çözümler doğurmaktadır.

Bu bildiride endüstride ve askeri uygulamalarda sıkça kul-
lanılan temel lazer kaynaklarından, diyot pompalı, Q-anahtarlı
katı hal lazerinin modellenmesi, çıkış enerjisinin sürücü akımını
kullanarak regülasyonu, kapalı döngü sistemin benzetimi, ger-
çeklemesi, doğrulanması teorik ve deneysel olarak işlenmiştir.
Lazer modeline çıkış enerjisini etkileyen en önemli dış etken
olan ortam sıcaklığı dahil edilmiş ve deney sonuçları ile mode-
lin tutarlılığı karşılaştırılmıştır. PID denetleyici ile birlikte aktif
bozucu bastırımı için ileri-geri besleme eklenmiş, sistem mo-
deli üzerinden bu denetleyicilerin parametreleri "steepest des-
cent" yöntemi ve sistem modeli ile aranmış, bulunan paramet-
reler gerçek sistem üzerinde denenmiştir. Sonuç olarak, bu tipte
bir lazer kaynağının sıcaklık kontrol ekipmanları ve döngüsü
olmadan, a-termal bir şekilde çıkış enerjisinin istikrarı sağlan-
mıştır.

Abstract
Lasers are used in various applications because of their fun-

damental properties. However, these properties depend on envi-
ronmental conditions. Traditionally, environmental changes are

isolated by using several temperature control equipments and
damping of vibration. Moreover, in some applications, laser so-
urces can be mechanically isolated from problematic operating
environment. But, these approaches lead to inefficiencies due
to introducing additional large, heavy and power hungry equip-
ment.

In this paper, Q-switched, diode pumped, solid state lasers,
which are utilized by several industrial and military applicati-
ons, are modeled and regulated by manipulating the drive cur-
rent. In addition, closed loop system is simulated, manufactured
and tested. In the model, effects of ambient temperature, which
is the main factor disturbing the system, are also added to mo-
del and results are compared with experiments. As the control-
ler architecture, PID controller as well as compensator on dis-
turbance path are constructed, their parameters are searched by
using steepest descent method and the system model. As a re-
sult, the output energy of the laser source is stabilized without
using temperature control equipments.

1. Giriş
Lazerler elektro-manyetik spektrumda, kızılötesi, görünür ve
morötesi aralıkta eş fazlı ve eş yönlü dalga ışınımı yapan ci-
hazlardır. Sürekli veya atımlı olarak çalışabilirler.

Bir lazer ışıması sıradan ışıkla karşılaştırıldığında karakte-
ristik özellikleri nedeniyle öne çıkmaktadır. Bu özellikler; mo-
nokronomluk, eş fazlılık ve tek yönlü ışıma olarak isimlendi-
rilebilir. Sıradan ışık geniş bir spektrumla uyumsuz bir şekilde
ve her yöne hareket ederken, lazerler çok dar bir spektrum içe-
risinde, aynı fazda ve yönde ilerleyebilirler. Lazerler, bu üstün
özellikleri sayesinde bir çok uygulamaya hız ve kesinlik sağla-
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maktadır. Fakat, lazerlerin bir sisteme entegrasyonu, lazer per-
formans ölçütlerinin dış etmenlerden etkilenmesi nedeniyle ol-
dukça zorludur. Dış ortam sıcaklığı, titreşim gibi etmenler lazer-
lerin çalışmasını olumsuz yönde etkiler. Bu etkiler genellikle sı-
caklık kontrol ekipmanları ve titreşim emiciler kullanılarak za-
yıflatılmaktadır. Ancak, bu çözümler beraberinde ağırlık, hacim
ve güç tüketimi artışı getirmektedir. Böyle çözümleri hava araç-
larında ve uzay uygulamalarında kullanmak bu nedenle müm-
kün olmamaktadır.

Lazerlerin en önemli performans parametrelerinden biri çı-
kış gücü/enerjisidir. Gerek lazer kaynaklarının üretimlerinin her
aşamasında, gerekse kaynakların kullanımları esnasında enerji
sürekli yoklanır. Enerjinin değişkenlik göstermesi durumunda
lazer kaynağı görevini yapamayabilir. Örneğin, Lazer mesafe
ölçer ve hedef işaretleme uygulamalarında, atmosferin etkile-
rine karşı gelebilmek için, çıkış enerjisinin -20/+50 °C dış ortam
sıcaklığı aralığında belirli seviyelerde tutulması gerekmektedir.

Bu amaçla, diyot pompalı katı hal lazer kaynağı, çıkış ener-
jisini etkileyen etmenler göz önüne alınarak modellenmiş ve ana
bozucu kaynağı olan dış ortam sıcaklığının bozucu etkilerinin
aktif olarak bastırılması sağlanmıştır.

Literatürde çeşitli lazer kaynaklarının çıkış enerjileri-
nin/güçlerinin dengelenmesi ile ilgili kaynaklara raslanmakta-
dır. Fakat bu kaynaklardaki lazer mimarisi bu çalışmadakinden
farklılık göstermektedir. Örneğin, [1] referansında sürekli çalı-
şan bir lazerin modellenmesi ve analog PID denetleyicisi kul-
lanılarak çıkış gücünün denetlenmesi anlatılmıştır. Ek olarak
yine [1] ve [2]’de acousto-optik modülatörlü, darbeli çalışan la-
zer kaynaklarının çıkış enerjisi kontrolü işlenmiştir. Bu çalış-
mada, yukaridaki çalışmalardan farklı olarak elektro-optik Q-
anahtarlamalı lazer kaynağının çıkış enerjisi denetlenmiş ve dış
ortam sıcaklığına yönelik bir bastırıcı denetleyici eklenmiştir.

2. Sistem Mimarisi ve Problemin Tanımı
2.1. Sistem Bileşenleri

Bu bildirideki lazer sisteminin blok şeması Şekil 1’de verilmiş-
tir.

Şekil 1: Sistem Mimarisi

• Aktif Ortam: Nd+3 katkılı YAG kristalidir.

• Q-Anahtar: Elektro-optik özellik gösteren bir kristaldir,
rezonatör kaybının anahtarlanması için kullanılmaktadır.

• Q-Anahtar Sürücü: Q-Anahtar kristalinin anahtarlan-
ması için gerekli olan yüksek gerilim darbelerini üret-
mektedir.

• Işın Ayırıcı: Lazer ışığının polarizasyona göre yönünün
değişmesini sağlamaktadır.

• Aynalar: Rezonatör yapısını oluşturmak ve kavite içeri-
sindeki lazer ışınının istenilen fazda olanının yükseltil-
mesine (optiksel pozitif geri besleme) yarar.

• Lazer Diyot (LD) Takımı: Aktif ortamın pompalanması
için kullanılır.

• Lazer Diyot Sürücü: Laser diyotların beslemesi için ge-
rekli olan akım darbelerini üretir.

• Mikro Denetleyici ve Güç Elektroniği: Sistemin çalış-
ması için gerekli zamanlama işaretlerini ve güç çevrim
devrelerini ihtiva eder.

2.2. Operasyon

Bu sistem, kullanıcısı tarafından seçilebilen darbe tekrar frekan-
sına göre kısa darbe genişlikli (≈20 ns) lazer darbeleri yaymak-
tadır. Çalışma süresi uygulamaya göre değişmektedir.

Bir lazer darbesi üretim işlemleri ve işaret zamanlamaları
Şekil 2’de verilmiştir. Üretim işlemleri iki fazdan oluşur. İlk
fazda, LD sürücüsünün ürettiği pompa darbesi tarafından besle-
nen LD takımı çıkış gücü PP (t), ışıma spektrumu λP (λ) olan
pompa ışımasını üretir, bu pompa ışıması aktif ortamdakiNd+3

iyonlarının uyarılmış enerji seviyesine geçmelerini sağlar. Sis-
temin bu çalışma moduna "population inversion" fazı denilir.
Bu fazda Q-anahtar opak olduğu için uyarılmış ışımaya izin ve-
rilmez ve aktif ortam içerisindeki Nd+3 iyonlarının çoğu uya-
rılmış enerji seviyesine geçirilerek enerji depolanması sağlanır.
İkinci fazda ise aniden Q-anahtar saydamlaştırılır ve aktif or-
tamda depolanan enerji çok kısa bir sürede lazer darbesi for-
munda boşaltılır.

Şekil 2: Operasyon Zamanlama Grafiği

2.3. Problemin Tanımı

Bu lazer kaynağının çıkış enerjisi değişkenlik göstermektedir.
Bu değişkenliğin başlıca nedeni sıcaklık etkileridir:

• Pompa laser diyotlarının ışınım spektrumu ve çıkış gücü
sıcaklıkla değişmektedir.
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• Lazer kaynağı içerisindeki opto-mekanik takımların ısıl
genleşme katsayısı ve üretim hataları nedenleriyle hiza-
lama kayması gerçekleşebilir.

Lazer kaynağının çıkış enerjisi referans enerjimetre kulla-
nılarak ölçülmüş ve ortalama bir değere normalize edilmiştir.
Şekil 3’de verildiği gibi çıkış enerjisi ortam sıcaklığına oldukça
duyarlıdır.

Şekil 3: Kapalı Döngü Sistemin Blok Şeması

Bu nedenle lazer kaynağının modellenmesi ve denetleyici
yapısının tasarlanıp üretilmesi gerekmektedir.

3. Modelleme
Kapalı döngü sistem blok şeması Şekil 4’de verilmiştir. İşlevin-
den dolayı lazer diyot takımı "eyleyici" bloğuna karşılık gel-
mektedir. Lazer diyot sürücü (LDS) süresi sabit, genliği ayarla-
nabilen akım darbeleri üretmektedir.

Şekil 4: Kapalı Döngü Sistemin Blok Şeması

İlerleyen bölümlerde kullanılan terimler ve açıklamaları
aşağıda verilmiştir:

• PP : LD takımı çıkış gücü, (W )

• PP,i: Tek lazer diyotun çıkış gücü, (W )

• I: LD sürücüsü akım genliği, (A)

• Td: LD takımı sıcaklığı, (C°)

• λP : LD takımı ışıma spektrumu

• σse,i: Tek lazer diyotun eğim verimi, (W/A)

• Ith: LD takımı eşik akımı, (A)

• σsw: LD takımı spektral genişliği, (nm)

• µi: LD takımı merkez dalgaboyu, (nm)

• n: "Population inversion" yoğunluğu, (1/m3)

• nt: Toplam iyon yoğunluğu, (1/m3)

• σab,eff : Aktif ortam efektif soğurma kesit alanı, m2

• φ: Foton yoğunluğu, (1/m3)

• Apump: Pompalanan aktif ortam yüzeyi, (m2)

• h: Planck Sabiti, (J.s)

• νP : Pompa Lazerinin frekansı, (Hz)

• c: Işık hızı, (m/s)

• σ: Uyarılmış ışıma kesit alanı, m2

• τf : Nd+3 iyonlarının sönümlenme süresi, s

• τr: Lazer ışığının rezonatördeki tur süresi, s

• ε: Rezonatör kayıp katsayısı

• l: Aktif ortam uzunluğu, m

• L: Rezonatör uzunluğu, m

• Vact: Aktif ortam Hacmi, m3

• νL: Çıkış lazerinin frekansı, (Hz)

• J(x̄i): Denetleyici vektörü, x̄i, kullanılarak hesaplanan
maliyet fonksiyonu

• Ndata: Benzetimden alınan örnek sayısı

• ỹi[k]: Benzetim modeli sistem çıkışı

• yd[k]: İstenilen sistem çıkışı

• ε∗: Pertürbasyon katsayısı

• ēj : Sadece j. satırı 1 olan seçim vektörü

3.1. Eyleyici Modeli

Eyleyici, LDS’nin akım darbelerini alarak çıkış gücü PP (t),
ışıma spektrumu λP (λ) olan pompa lazerini üretmektedir. Hem
PP (t) hem de λP (λ) sıcaklıktan etkilenmektedir. Pompa laze-
rinin çıkış gücü ve ışıma spektrumu Eşitlik 1’deki gibi yazılabi-
lir.

PP,i = σse,i(Td) · (I − Ith,i)

PP =

N∑
i=1

PP,i(I, Td)

λP =

N∑
i=1

λP,i(Td)

(1)

Burada N ve i; LD takımında kullanılan diyot sayısı ve di-
yot indeksidir. Takımdaki lazer diyotlarının eğim verimleri ve
eşik akımları sıcaklıkla değişmektedir. Bu değişimler ölçülmüş
ve Şekil 5 elde edilmiştir.

Ayrıca, pompa lazer diyotlarının ışıma spektrumu da sıcak-
lığa bağlı olarak değişmektedir. Tek bir lazer diyotun örnek
ışıma spektrumu ölçülüp Şekil 6’da verilmiştir. Merkez dalga
boyu sıcaklığa bağlı olarak ölçülmüş ve sıcaklıkla 0.24 nm/C°
değerinde arttığı görülmüştür.
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Şekil 5: Lazer Diyotların Çıkış Güçlerinin Sıcaklıkla Değişim
Grafiği: Ölçüm Sonuçları

Şekil 6: Örnek Lazer Diyot Işınım Spektrumu: Ölçüm Sonuçları

3.2. Lazer Sistemi Modeli

Lazer kaynağını çalışması iki fazda incelenebilir. İki faz da ba-
ğımlı lazer dalga eşitliklerinin uygun modifikasyonları ile mo-
dellenebilir [3], [4] .

3.2.1. "Population Inversion" Fazı

Bu fazda LD takımının pompa lazeri aktif ortamda depolanır.
Q-anahtar opak olduğundan rezonans ile lazer oluşumuna izin
verilmez. Dinamikler Eşitlik 2’de verilmiştir.

dn

dt
=
−1

τf
· n+

1

Apump · hνP
· PP · σab,eff (λP ) · (nt − n)

dφ

dt
= 0

(2)

Bu faz için modelin çıktısı Şekil 7’de gösterilmiştir. Aktif
ortamda depolanan enerji Q-anahtarlama yapılmadığı için ken-
diliğinden ışıyarak boşalmaktadır.

3.2.2. Q-Anahtarlama Fazı

Q-anahtar saydam konumda iken lazer darbesinin oluşumu
denklemleri Eşitlik 3’deki gibidir:

dn

dt
= −c · n · φ · σ − 1

τf
· n

dφ

dt
= c · l

L
· φ · n · σ − ε

τr
· φ

(3)

Şekil 7: Model Çıktısı: "Population Inversion" Fazı

Bu fazdaki model çıktısı Şekil 8’de gösterilmiştir. Q-
anahtarlama fazından önce yapılan pompalama sayesinde aktif
ortamda biriken enerji anlık olarak dar bir lazer darbesi içeri-
sinde salınmaktadır.

Şekil 8: Model Çıktısı: Q-Anahtarlama Fazı

3.2.3. Aktif Ortam Efektif Soğurma Kesit Alanı

Aktif ortamın soğurma kesit alanı, malzeme kimyası nedeniyle,
pompa lazerinin dalga boyuna doğrusal olmayan bir şekilde
bağlıdır. Pompa lazerinin dalga boyu da sıcaklığa bağlı olarak
değiştiği için soğurma kesit alanının efektif olarak hesaplan-
ması gerekmektedir. Örnek pompa lazeri spektrumu ve Nd:YAG
soğurma spektrumu gösterim için üst üste çizilip Şekil 9’da gös-
terilmiştir. Efektif katsayı, Eşitlik 4 kullanılarak hesaplanabilir.

σab,eff =
Σoverlap
Γpump

Γpump =

∫ λmax

λmin

λP (λ)dλ

Σoverlap =

∫ λmax

λmin

λP (λ)σab(λ)dλ

(4)

Burada λmin ve λmax pompa lazerinin spektrum limitlerini
belirtmektedir.

3.2.4. Çıkış Enerjisi

Lazer darbelerinin çıkış enerjisi aşağıdaki gibi hesaplanır:
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Şekil 9: Efektif Soğurma Kesit Alanı ve Pompa Spektrumu Gös-
terimi

y[k] = EOUT [k] = hνLVact ·
∫ tend

tstart

φ · dt (5)

3.3. Sistem Modeli ve Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması

Ayrıntıları verilen bu doğrusal olmayan sistemin modeli, ge-
çerliliğinin anlaşılabilmesi için MATLAB/Simulink ortamında
oluşturulup referans enerji metre kullanılarak alınan ölçümler
ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 10: Model Benzetimi ile Deney Sonuçlarının Karşılaştı-
rılması

-20⇔+50 °C arasında yapılan test sonuçları, model ben-
zetimi ile tutarlılık göstermektedir. Farklılıklar ölçüm gürültüsü
ve lazer diyot karakteristiklerinin belirsizliklerinden kaynaklan-
maktadır.

3.4. Algılayıcı Modeli

Lazer darbesi optik olarak örneklendikten sonra Şekil 11’de
blok şeması verilen ölçüm sistemine beslenmektedir. Enerji
ölçme sistemi modeli ve gürültü analizleri [5], [6] ve [7] kul-
lanılarak yapılmıştır. Analizler sonucunda kullanılan sistemin
algılama gürültüsü, sıfır ortalamalı Gauss dağılımlı ve standart
sapması 0.85 mJ olacak şekilde modellenmiştir.

Şekil 11: Enerji Ölçme Sistemi Blok Şeması ve Gürültü Kay-
nakları

4. Denetleyici Seçimi ve Parametrelerin
Optimizasyonu

Kapalı döngü sistemin hedeflenen performans kriterleri aşağıda
verilmiştir:

• Kararlı Hal Hatası: ± %5

• Yükseliş Süresi: 50 darbe (2.5 s @20 Hz Çalışma)

• Maksimum Aşma Miktarı: 10% Set Değeri

• Yerleşme Zamanı: 50 pulse (2.5 s @20 Hz Çalışma)

• Bozucu Bastırımı: Set Değeri Kararlılığı: ±10%

Bu hedefleri yakalamak için önce sadece optimum PID de-
netleyicisi katsayıları olarak aranmıştır. Sonrasında bozucu yo-
luna ileri-geri besleme eklenerek arama tekrarlanmıştır.

4.1. PID Denetleyicisi ile Optimizasyon

Sistemin doğrusal olmamasıdan dolayı geri besleme denetleyi-
cisi olarak basit ve kolay uygulanabilen PID denetleyicisi se-
çilmiştir. PID denetleyicisinin matematiksel denklemi aşağıda
verilmiştir [8]:

u(t) = Kp e(t) +Ki

∫ t

0

e(τ) dτ +Kd
de(t)

dt
(6)

Eşitlik 6, geriye fark yöntemi kullanılarak sayısallaştırıla-
bilir:

∫ t

0

e(τ) dτ ⇒ Ts

k∑
i=1

e[i]

de(t)

dt
⇒ e[k]− e[k − 1]

Ts

(7)

Sonuç olarak aşağıdaki sayısal PID eşitliği elde edilir:

u[k] = Kp e[k] + TsKi

k∑
i=1

e[i] +Kd
e[k]− e[k − 1]

Ts
(8)

Daha az hafıza kullanımı ve hata birikimi fazlayken eyleyici
doyumunu önlemek için kademeli sayısal PID eşitliği kullanı-
labilir:

u[k] = u[k − 1] +Kp (e[k]− e[k − 1]) + TsKi e[k]

+Kd
e[k]− 2 e[k − 1] + e[k − 2]

Ts

(9)
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Ayrıca set noktasının ani değişimlerinde türev teriminin çok
büyük olmaması için, sadece türev terimindeki hata işareti ye-
rine direkt olarak sistem çıkışı kullanılabilir (e[k] ⇒ y[k]).
Böyle yaparak çıkış enerjisinin değişim meyilini kaybetmeden,
türeve giren değerin aşırı olması önlenebilir. Ek olarak, ölçüm
gürültüsü nedeniyle, yine türev denetleyicisinin çıkışının çok
büyük olmasını önlemek için, alçak geçiren filtre ekleyebiliriz.
"Laplace" alanında türev terimi modifikasyonu Eşitlik 10’da ve-
rilmiştir.

Kd s⇒
Kd s

Kd
N
s+ 1

(10)

Her lazer üretim sekansı darbe tekrar frekansından bağım-
sız olarak "bir" sayıldığı için örnekleme periodu Ts= 1’dir. Eşit-
lik 10, aşağıdaki şekilde sayısallaştırılmıştır.

ud[k] =
Kd

Kd +N
ud[k−1]+

N Kd

Kd +N
{y[k]−y[k−1]} (11)

Son olarak modifikasyonları ile birlikte sistemde kullanılan
PID denetleyicisi Eşitlik 12’de verilmiştir.

u[k] = u[k − 1] +Kp {e[k]− e[k − 1]}+Ki e[k]

+
Kd

Kd +N
{ud[k − 1]− ud[k − 2]}

+
N Kd

Kd +N
{−y[k] + 2 y[k − 1]− y[k − 2]}

(12)

PID denetleyicisinin parametreleri, aktif bozucu bastırıl-
ması olmadan, "steepest descent" yöntemi kullanılarak, bozu-
cunun (dış ortam sıcaklığı) 5 saniyede 20°C’den 40°C’ye de-
ğiştirilmesiyle aranmıştır. Maliyet fonksiyonu Eşitlik 13’de ve-
rilmiştir.

J(x̄i) =
1

2 ·Ndata

Ndata∑
k=1

(ỹi[k]− yd[k])2 (13)

Burada parametre vektörü x̄i = [Ki
p K

i
i K

i
d]
T olarak ya-

zılabilir. Her denetleyici parametresi, i. iterasyonda, ayrı ayrı ε∗

kadar pertürbe edilerek nümerik gradyan hesaplanmıştır (Eşit-
lik 14).

∂J(x̄i)

∂xij
∼=
J(x̄i + ε∗ ēj)− J(x̄i)

ε∗
(14)

Bir sonraki iterasyonun katsayıları da aşağıdaki gibi bulu-
nur:

x̄i+1 = x̄i − γ ∂J(x̄i)

∂x̄i
(15)

Her kontrolcü parametresi için uygun γ vektörü girdisi,
benzetim modeli kullanılarak iteratif olarak bulunmuş ve pa-
rametre araması tekrar koşturulmuştur. Bulunan parametre de-
ğerleri ve benzetim sonuçları Şekil 12-15’de verilmektedir. Op-
timum denetleyici parametreleri ile yapılan benzetim sonuçları
da Şekil 16’da verilmiştir.

Şekil 12: Kp Şekil 13: Ki

Şekil 14: Kd Şekil 15: Maliyet

Şekil 16: Optimum PID Parametreleri ile Bozucu Altında Ben-
zetim

Bu benzetim sonucunda sadece PID denetleyicisi kullanıla-
rak maksimum aşma değerinin sağlanmadığı görülmüştür.

4.2. PID Denetleyicisi ve İleri-Geri Besleme ile Optimizas-
yon

PID denetleyicisine ek olarak, Eşitlik 16’de verilen ileri-geri
besleme, bozucu yoluna eklenmiştir.

Uff (s)

Tamb(s)
= Gff (s) =

aff + bff s

1 + cff s
(16)

Eşitlik 16, aşağıdaki gibi zaman alanına çevrilebilir:

uff (t) + cff
duff (t)

dt
= aff Tamb(t) + cff

dTamb(t)

dt
(17)

Sonrasında, yine geriye fark yöntemi kullanılarak sayısal-
laştırıp z-alanındaki ileri-geri besleme eşitliği Eşitlik 18’de çı-
karılmıştır (Ts = 1):

Gff (z) =
(aff + bff )− bff z−1

(1 + cff )− cff z−1
(18)
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Optimum parametre arayışı için bu konfigürasyondaki pa-
rametre vektörü x̄i = [Ki

p K
i
i K

i
d a

i
ff biff ciff ]T şeklinde

verilebilir. Yine Eşitlik 14 ve 15 kullanılarak optimum paramet-
reler bulunmuştur. Sonuçlar, Şekil 17-23’de gösterilmiştir.

Şekil 17: Kp
Şekil 18: Ki

Şekil 19: Kd Şekil 20: aff

Şekil 21: bff Şekil 22: cff

Şekil 23: Maliyet

Bu yapı sayesinde maksimum aşım değerinin ve diğer ka-
palı döngü sistem isterlerinin karşılandığı görülmektedir.

Şekil 24: Optimum PID+İleri-Geri Besleme Parametreleri ile
Bozucu Altında Benzetim

5. Deney Sonuçları
Deneyler laboratuar test fırını kullanılarak yapılmıştır. Fırı-
nın maksimum sıcaklık arttırma yeteneği 20°C/dk’dır. Testlerin
başlangıç sıcaklıkları -20°C ve 50 °C olarak seçilmiştir. Sürücü
akımının ilklendirme değerleri, test sıcaklığındaki enerjini sağ-
lanması için gerekli olan değerden 15 A az olarak belirlenmiş-
tir. Bunun nedeni ise denetleyici yapısının yükseliş zamanını
performansını değerlendirmektir. Sonuçlar, Şekil 25 ve 26’da
verilmiştir. Ölçüm sonuçlarının algılayıcı gürültüsü modeli ile
birlikte tutarlılığı yapılan bu testler sayesinde gösterilmiştir. Ay-
rıca kapalı döngü sistemin ortalama çıkış enerjisi -20°C⇔ 50
°C aralığında her 5°C’de bir ölçülmüş, kontrolsüz sistemle kar-
şılaştırılmıştır. Bu sonuçlar da Şekil 27’de verilmiştir.

Şekil 25: Deney Sonuçları: 50 °C, Dinamik Ölçüm

Şekil 26: Deney Sonuçları: -20 °C, Dinamik Ölçüm

6. Sonuç
Bu çalışmada diyot pompalı katı hal lazerinin modellemesi,
benzetimi ve çıkış enerjisinin denetlenmesi işlenmiştir. Sistem
modelinin doğrusal olmaması, geleneksel denetleyici tasarım
ve ayar araçlarının kullanımına izin vermemesi nedeniyle de-
netleyici parametreleri maliyet fonksiyonu minimize edilerek
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Şekil 27: Kontrollü ve Kontrolsüz Sistem Karşılaştırması: Orta-
lama Ölçüm

aranmıştır. Elde edilen denetleyici yapısı, gerçek sistem üze-
rinde kodlanmış ve test edilmiştir. Testler, bozucu etkilerini de
benzetmek için laboratuar test fırını kullanılarak icra edilmiştir.
Model parametrelerinden bazıları sistem tanıma çalışmaları ya-
pılarak bulunmuştur. Bundan sonraki çalışmalar, algılayıcı sis-
temin gürültüsünü azaltmaya yönelik olacaktır. Ayrıca, bu ça-
lışmada kullanılan yapı başka tipteki lazer kaynaklarına da uy-
gulanabilir.

7. Teşekkür
Bu çalışmada gerek laboratuvar imkanlarını gerekse ekipman
desteğini esirgemeyen ASELSAN A.Ş’ye teşekkürlerimizi sun-
mak isteriz.
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Özetçe
Bu çalışmada, lineer olmayan sistemlerin kontrolü için

Runge-Kutta sinir ağları tabanlı öz-uyarlamalı kontrolör yapısı
önerilmiştir. Uyarlama mekanizmasının temel bileşenleri: sis-
tem dinamiklerinin kestirimini sağlayan çevrimiçi Runge-Kutta
tanılama bloğu, PID kontrolör parametrelerinin kestirimi için
kullanılan çevrimiçi Runge-Kutta sinir ağları tabanlı kontrolör
parametre kestiricisi bloğu ve PID kontrolör bloklarıdır. Runge–
Kutta sinir ağlarının parametreleri, sistemin K–adım davranışı
dikkate alınarak optimize edilmektedir. Uyarlama mekanizma-
sının performans değerlendirmesi sürekli karıştırmalı tank reak-
törü üzerinde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar uyarlama me-
kanizmasının kontrol ve modelleme performansları üzerindeki
etkinliğini göstermektedir.

Abstract
In this paper, a self-adaptive controller structure based on

Runge–Kutta neural networks is proposed for control of nonli-
near systems. The main components of the adaptation mecha-
nism are online Runge-Kutta system model, which enables the
estimation of system dynamics, online Runge-Kutta neural net-
work (RK-NN)-based controller parameter estimator block used
for approximating the controller parameters and PID controller
block. The parameters of RK-NN are optimized by taking into
account K–step ahead future behaviour of the controlled sys-
tem. The performance evaluation of adjustment mechanism has
been performed on CSTR. The obtained results indicate the ef-
fectiveness of adjustment mechanism on control and modeling
performances.

1. Giriş
Oransal–İntegral–Türevsel (PID) kontrolör yapıları, fonksiyo-
nel basitliği, dayanıklılığı ve farklı çalışma noktalarındaki et-
kinliğinden dolayı, endüstride kullanılan kontrolör yapılarının
çoğunluğunu gölgede bırakmaktadır [1, 2]. PID kontrolörün et-
kinliği artırmak, lineer tasarım metodlarının getirdiği kısıtları
ortadan kaldırmak ve lineer olmayan sistem dinamiklerini kont-
rol edebilmek için, değişen sistem dinamiklerine ve/veya bo-
zucu dış etkenlere adapte olabilecek uyarlamalı kontrol yapıla-
rına ihtiyaç son yıllarda artmaktadır.

PID kontrolörlere adaptasyon yetisi kazandırabilmek ve
kontrol performansını iyileştirmek için makine öğrenmesi ta-
banlı uyarlama mekanizmalarından yaralanılabilir. Üstün genel-
leme ve öğrenme performanslarından dolayı, Runge-Kutta in-
tegrasyon metodu ve yapay sinir ağlarının üstün özelliklerini
birleştiren, Runge-Kutta Sinir Ağları, uyarlamalı kontrol meka-
nizmalarında son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedirler.

Bu çalışmada, uyarlamalı tek girişli tek çıkışlı (TGTÇ) PID
kontrolörün parametrelerinin tanılanması için Runge-Kutta çok
katmanlı sinir ağları tabanlı bir uyarlama mekanizması öne-
rilmiştir. Runge-Kutta çok katmanlı sinir ağlarının aktivasyon
fonksiyonu tanh olarak seçilmiştir. Uyarlama mekanizmasında
sinir ağlarının ağırlıklarına ek olarak aktivasyon fonksiyonları-
nında parametreleri optimize edilmiştir. Uyarlama mekanizma-
sının kestirim ve kontrol performansı sürekli karıştırmalı tank
reaktörü üzerinde test edilmiştir. Uyarlamalı kontrolörün per-
formans başarımı üç farklı durum için incelenmiştir: nominal
koşullar, ölçme gürültüsü ve parametrik belirsizlik koşulları.

Bu çalışma şu şekilde organize edilmiştir: Önerilen uyar-
lama mekanizması Bölüm 2’de sunulmuştur. Uyarlama meka-
nizmasının kontrol performans değerlendirmesi Bölüm 3’te in-
celenmiştir. Bölüm 4’te çalışma kısa bir sonuç bölümüyle biti-
rilmiştir.

2. Runge-Kutta Sinir Ağları Tabanlı
Öz-Uyarlamalı Kontrol

Bu bölümde Runge-Kutta sinir ağları tabanlı öz–uyarlamalı
kontrol mekanizmasının adaptasyon kuralları türetilmiştir.

2.1. Runge-Kutta Sinir Ağına Genel Bir Bakış

x
(
0
)

= x0 ilk koşuluna sahip diferansiyel denklem ile karak-
terize edilen bir lineer olmayan sistemi ele alalım [3]:

ẋ
(
t
)

= f
(
x
(
t
))

(1)

f ’in bilinmesi durumunda, 4. dereceden Runge-Kutta integras-
yon metodu kullanılarak, sistemin bir adım sonraki dinamik
davranışı aşağıdaki gibi kestirilebilir [4]:

x
[
n+1

]
= x

[
n
]
+

1

6
h
[
K1x

[
n
]
+2K2x

[
n
]
+2K3x

[
n
]
+K4x

[
n
]]
.

(2)
Burada h Runge-Kutta integrasyon adımını göstermekte [4],
K1x

[
n
]
,K2x

[
n
]
,K3x

[
n
]

veK4x

[
n
]

sistem durumlarının de-
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ğişim oranını belirlemek için kullanılan eğimleri göstermekte-
dirler ve aşağıdaki gibi verilmiştirler [4, 5, 6]
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[
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(3)

f fonksiyonunun bilinmediği durumlarda, bu dört eğimi be-
lirlemek için bir yapay sinir ağı yapısı kullanılabilir. Böylece,
Runge-Kutta integrasyon metodunun ve yapay sinir ağlarının
güçlü yanları, Runge-Kutta yapay sinir ağları yapısında birleş-
tirilebilir [3]. 4. dereceden Runge-Kutta Sinir Ağlarnın giriş–
çıkış ilişkisi aşağıdaki gibi verilir:
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Burada

K1x

[
n
]

= Nf
(
xc
[
n
]
,Θ
)∣∣∣∣

xc

[
n
]
=x
[
n
]

K2x

[
n
]

= Nf
(
xc
[
n
]
,Θ
)∣∣∣∣

xc

[
n
]
=x
[
n
]
+ 1

2
hK1x

[
n
]

K3x

[
n
]

= Nf
(
xc
[
n
]
,Θ
)∣∣∣∣

xc

[
n
]
=x
[
n
]
+ 1

2
hK2x

[
n
]

K4x

[
n
]

= Nf
(
xc
[
n
]
,Θ
)∣∣∣∣

xc

[
n
]
=x
[
n
]
+hK3x

[
n
]

(5)

olarak hesaplanabilir. Denklem (5)’te Nf
(
x
[
n
]
,Θ
)

regresyon
fonksiyonunu, xc

[
n
]
) giriş vektörünü ve Θ ağırlıkları göster-

mektedir. Runge-Kutta sinir ağının yapısı Şekil 1’de gösteril-
miştir.

2.2. Runge-Kutta Sinir Ağları tabanlı Uyarlama Mekaniz-
ması

Runge-Kutta model tabanlı önerilen uyarlama mekanizması Şe-
kil 2’de gösterilmiştir [3]. Burada R kontrol sinyalinin boyu-
tunu, Q kontrol edilen sistem çıkışı sayısını göstermektedir [3].
Uyarlama mekanizması iki temel yapıdan oluşmaktadır: Runge-
Kutta sinir ağları kontrolör parametre kestiricisi (RK-NNkestirici)
ve Runge–Kutta sistem modeli(RKmodel). Öğrenme, kestirim ve
kontrol süreçleri ardışık olarak çevrimiçi bir süreçte gerçek-
leştirilmektedir [3]. Uyarlama mekanizmasının temel çalışması
prensibi aşağıdaki gibidir:

• Θold =
[
αold1 · · ·αoldM

]T ağ parametrelerini kullanarak
kontrolör parametrelerini (β) belirleyiniz.

• β kontrolör parametreleri ve Cin kontrolör girişi ol-
mak üzere kontrol sinyalini hesaplayınız u

[
n
]

=

fc
(
β,Cin

)
• Elde edilen kontrol sinyalini u

[
n
]
, sistemin K adım-

daki gelecek davranışını kestirmek için, kontrol sinyalini
RKmodel’e ardışıl olarak K kere uygulayın.

• Sistemin K adımdaki davranışını dikkate alarak, op-
timal kontrolör parametrelerini elde etmek için, RK-
NNkestirici’nın ağırlıklarını optimize ediniz.

Kontrolör parametrelerini uyarlamak için aşağıdaki amaç fonk-
siyonu optimize edilmektedir:

F
(
u
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]
, etr

)
=
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êq
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[
n
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]]2

(6)

burada, K kestrim ufkunu, Q kontrol edilen sistem çıkışı sayı-
sını,R kontrol sinyali sayısını göstermektedir. λ kontrol sinyali-
nin değişimini kısıtlamak için kullanılan ceza terimidir [3, 6, 7].
Böylece, RK-NNkestirici’ in parametreleri, Levenberg-Marquardt
algoritması ile aşağıdaki gibi güncellenebilir:

Θnew = Θold + ∆Θ

∆Θ = −
(
JTJ + µI

)−1
JT ê

(7)

burada J , (QK +R)×M boyutlu Jacobian matrisidir ve aşa-
ğıdaki gibi türetilebilir:

J =
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(8)

Ayrıca, kestirim ufku boyunca elde edilen izleme hatalarını içe-
ren hata vektörü ê şu şekilde hesaplanabilir:
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(9)
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J matrisi içideki
∂êQ
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terimi zincir kuralı ile aşağıdaki
gibi türetilebilir:
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Burada
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]
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] sistem çıkışının kontrol sinyali açı-

sından duyarlılığını ve
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∂αold
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kontrol sinyalinin RK-
NNkestirici parametreleri cinsinden duyarlılığını gösteren terim-

lerdir [3].
∂ur

[
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]

∂αold
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teriminin elde edilmesi kontrol sinyali
ve RK-NNkestirici parametereleri arasındaki ilişkiye bağlı iken,
∂yQ

[
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]
∂ur

[
n+1
] terimi bilinmez bir terim olduğu için elde etmek

zordur.
∂yQ

[
n+K

]
∂ur

[
n+1
] teriminin türetimi Runge-Kutta sistem mo-

deli üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Adaptasyon sonucu
olarak, kontrolör parametrelerinin uzun süreçte optimal değer-
lerine yakınsaması beklenmektedir [8]. Fakat özellikle model
belirsizlikleri ve dış bozuculardan dolayı kaynaklanan optimal
olmayan kontrolör parametrelerinden dolayı, genellikle geçici
halde, kontrol sinyali sistem çıkışını istenilen referans değerine
sürebilecek büyüklükte olmayabilir [8]. Dolayısıyla bu duru-
mun üstesinden gelebilmek ve kontrol performansını iyileştir-
mek için, kontrol sinyaline bir düzeltme terimi δu

[
n
]

eklenir
[3, 8]. Bu terimi elde etmek için, aşağıda verildiği gibi amaç
fonksiyonunun 2. dereceden Taylor seri açılımı kullanılabilir
[3].
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Birinci dereceden optimallik koşullarını kullanarak, amaç fonk-
siyonunu, düzeltme terimi δu

[
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]
’e göre aşağıdaki gibi türev-

lendirilir [3]:
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Böylece, δu
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terimi
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olarak elde edilebilir [3]. δu
[
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]

teriminden görülebileceği gibi,
gradyant ve Hessian matrislerine ihtiyaç vardır. Gradyant vek-
törü
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olarak elde edilir. Burada Jm vektörü
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olarak verilir. İkinci dereceden terimlerin kontrol algoritma-
sında kullanılması işlemsel yükü artıracaktır. Karmaşıklığı ve
işlemsel yükü azalmak adına, Hessian matrisi birinci dereceden
terimlerle

∂2F
(
u
[
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∂2u
[
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olarak kestirilebilmektedir. Denklem (14) ve (16)’yı (13)’de
kullanarak, düzeltme terimi δu

[
n
]

δu
[
n
]

= −
(
JTmJm

)−1
JTmê (17)

olarak hesaplanabilir.

2.3. Runge-Kutta Sistem Modeli

N -boyutlu çok giriş çok çıkışlı bir sistemin aşağıdaki gibi kom-
pakt bir biçimde verildiğini düşünelim:

ẋ = f
(
x,u,θ

)
y = g

(
x,u

)
x ∈X , u ∈ U

(18)

burada f ve g fonksiyonlarının bilindiği ve giriş değişkenleri
cinsinden sürekli türevlenebilir olduğu varsayılmaktadır [3, 6].
Denklem (18)’de verilen sistem modeli Runge-Kutta integras-
yon metodu ile ayrıklaştırılıp kompakt bir formda aşağıdaki gibi
elde edilebilir [3, 6].
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Denklem (19) da verilen sistem modeline, u
[
n
]

değişmediği
kabulü altında, sistem durumlarının ardışıl olarak, sistem mode-
line giriş olarak tekrar uygulanmasıyla, sistemin K–adım davra-
nışı aşağıdaki gibi kestirilebilir.
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, k = 1, · · · ,K için
(20)

Elde edilen öngörülü sistem modelinden, kontrolör parametre-
lerinin uyarlanması için gerekli olan sistem Jacobian bilgisi tü-
retilebilir. Böylece denklem (8) ve (15) de verilen Jacobian mat-
risleri türetilebilir. Runge-Kutta sistem modeli ile ilgili ayrıtılı
bilgiye [3, 6] den ulaşılabilir.
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Şekil 3: Sistem Çıkışı(a), Kontrol Sinyali(b) (Nominal Durum).

3. Simülasyon Sonuçları
Önerilen uyarlama mekanizmasının performans değerlendir-
mesi, 3. dereceden sürekli karıştırmalı tank reaktörü üzerinde
incelenmiştir. Sürekli karıştırmalı tank reaktörü, polimer, ilaç
ve çeşitli kimyasal ürünler üretmek için endüstride sıklıkla kul-
lanılan bir sistemdir [9]. İzotermal, sıvı fazlı, ardışık çok bi-
leşenli kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği bir kimyasal
reaktördür [10, 11]. Sistemin dinamikleri aşağıdaki diferansiyel
denklem setiyle ifade edilebilir.

ẋ1(t) = 1− x1(t)−Da1x1(t) +Da2x
2
2(t)

ẋ2(t) = −x2(t) +Da1x1(t)−Da2x
2
2(t)

−Da3d2(t)x2
2(t) + u(t)

ẋ3(t) = −x3(t) +Da3d2(t)x2
2(t).

(21)

Burada x1(t), x2(t) ve x3(t) bileşenlerin konsantrasyonla-
rını göstermektedir [8, 11, 12, 13]. Da1 = 3, Da2 = 0.5,
Da3 = 1, u(t) kontrol sinyali, x3(t) sistemin kontrol edilen
çıkışı, d2(t) reaksiyonun etkinliğini temsil eden zamanla deği-
şen sistem parametresidir ve nominal değeri d2nominal(t) = 1

[8, 11, 12, 13]. Kontrolörün performansı üç farklı durum için
incelenmiştir. Bu durumlar: nominal, ölçme gürültüsü ve para-
metrik belirsizlik durumlarıdır.

3.1. Nominal Durum

Nominal koşullarda sisteme basamak tipinde referans sinyali
uygulandığında kapalı çevrim sistemin izleme performansı ve
üretilen kontrol sinyali Şekil 3’te verilmiştir. Kontrolörün per-
formansından görüldüğü gibi, uyarlamalı kontrolör sistemi arzu
edilen referans sinyaline başarılı bir şekilde sürmektedir. Kes-
tirim ufku "K=10" olarak belirlenmiştir. Kestirim ufkunun ar-
tırılmasının sistemin aşım yapmasına, azaltılmasının ise geçici
hal hatasının artmasına ve sistemin daha geç sürede arzu edilen
referansa sürülmesine neden olduğu gözlemlenmiştir.

3.2. Ölçme Gürültüsü Durumu

Bu bölümde kontrolörün ölçme gürültüsü açısından dayanıklı-
lığı incelenmiştir. Bu amaçla sistemin kontrol edilen çıkışına
30 dB ölçme gürültüsü eklenmiştir. Ölçme gürültüsü koşulları
altında kontrolörün izleme performansı Şekil 4’te verilmiştir.
Şekil 4’ten görüldüğü gibi ölçme gürültüsü koşulları altında
kontrolör sistem çıkışını istenilen referans sinyaline başarılı bir
şekilde sürmektedir. Runge-Kutta sinir ağlarının parametreleri
sistemin 10 adım sonraki davranışını dikkate alarak optimize
edilmiştir. Bu değerin seçimi parametre kestiricinin karmaşık-
lığı etkileyeceği için sistemin yüksek frekanslı bileşenlerinin
uyarılmasına neden olabilmekte ve kontrol performansının kö-
tüleşmesine yol açabilmektedir.

Şekil 4: Sistem Çıkışı(a), Kontrol Sinyali(b) ( Ölçme Gürültüsü
Durumu (30 dB) ).

3.3. Parametrik Belirsizlik Durumu

Model tabalı adaptif kontrol yapılarında, kontrolörün perfor-
mansı, sistem model parametrelerinin doğruluğundan doğru-
dan etkilenmektedir. Bu amaçla, Iplikci [6] tarafından, ger-
çek değerinden sapmış olan model parametrelerini kestirmek
için Runge-Kutta model tabanlı sistem model parametre kes-
tiricisi önerilmiştir. Parametre kestirim performansını değerlen-
dirmek için, reaksiyon etkinliğini temsil eden d2(t) parametresi
d2(t) = 1 + 0.1sin(2π 1

50
t) şeklinde değişen belirsiz zamanla

değişen bir parametre olarak şeçilmiştir. Uyarlama mekanizma-
sının, parametrik belirsizlik durumunda kontrol performansı Şe-
kil 5’te gösterilmiştir. Şekil 5’ten görüldüğü gibi başlangıçta be-
lirsiz olan d2(t) parametresi çok kısa bir sürede sapmış olduğu
gerçek değerine yakınsamaktadır. Böylece sistem modeli gün-
cellenmekte ve kontrolör parametreleri doğru kestirimlerle op-
timize edilmektedir. Paramtrik belirsizlik durumu için kestirim
ufku "K=10" olarak belirlenmiştir.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

139



Şekil 5: Sistem Çıkışı(a), Kontrol Sinyali(b) ve belirsiz para-
metre (d2(t))(c) ve kestirimi (Parametrik Belirsizlik Durumu).

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, lineer olmayan sistemler için, Runge-Kutta si-
nir ağları tabanlı bir uyarlama mekanizması önerilmiştir. Uayr-
lama mekanizmasının en temel avantajı, uyarlanabilir paramet-
reye sahip her kontrolör için uygulanabilmesi ve kontrolör pa-
ramtrelerinin matematiksel ifade olarak elde edilebilmesidir [3].
Bu yapı, Runge-Kutta integrasyon metodunun üstün integras-
yon özelliği ve sinir ağlarının güçlü kestirim yeteneğinin bir-
leştirilmesini sağlamaktadır. Runge–Kutta sinir ağındaki ağır-
lıkların optimize edilmesi için Levenberg-Marquardt öğrenme
algoritması kullanılmıştır.

Uyarlama mekanizmasının başarımı lineer olmayan sürekli
karıştırmalı tank reaktörü üzerinde üç farklı durum için incelen-
miştir. Elde edilen sonuçlar, uyarlama mekanizmasının, lineer
olmayan sistemlerin kontrolü için, başarılı izleme performansı
sunmasının yanında, bu yapının etkin bir gürültü bastırma per-
formansı sağladığını ve parametrik belirsizliklere karşı gürbüz
olduğunu göstermektedir.

Gelecekteki çalışmalarda, lineer olmayan sistemler için,
Runge–Kutta sayısal integrasyon yöntemi tabanlı yeni Runge-
Kutta tipi uyarlamalı kontrolör tasarım yöntemlerinin geliştiril-

mesi planlanmaktadır.
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Özetçe 

Günümüzde endüstriyel ve akademik araştırmalarda üç 
boyutlu parçacık gözlemlerinin yapılabilmesi için özellikle 
akışkanlar mekaniği ve biyoloji alanlarında gelişmiş 
mikroskoplara ihtiyaç vardır. Mekanik odaklamaya sahip, 
modası geçmiş mikroskopların lenslerinin odaklanma için 
yeterli alana sahip olamaması, mekanik titreşimleri ve yavaş 
cevap süresinden dolayı nanometre seviyesindeki hareketli 
parçacıkların görüntüsü net olarak elde edilememektedir. 
Elektriksel olarak tetiklenebilen lenslerle donanmış 
mikroskoplar mekanik mikroskopların zorluklarını gidermekle 
beraber lenslerini verimli kontrol edebilecek algoritma ve 
kontrol metotlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada PI 
denetleyici ve Bulanık Mantık Denetleyici (BMD) olmak 
üzere iki farklı kontrol modeli Optotune marka EL serisi 
mikroskoplarda kullanılmış ve parçacık takip performansları 
MATLAB/Simulink benzetim ortamında kıyaslanmıştır. 
Gerçek hayattaki uygulamalarda farklı tip parçacıkların farklı 
hareketleri düşünüldüğünde modele farklı tip ve frekansta 
bozucu sinyaller benzetim ortamında uygulanmış ve BMD 
daha iyi takip yeteneği göstermiştir. Ayrıca PI denetleyici ve 
BMD denetleyici ile elde edilen bulgular performans 
indeksleri hesaplanarak birbirileriyle kıyaslanmıştır. 

Abstract 

Today, in the field of fluid mechanics and especially in 
biology, advanced microscopes are needed to perform three-
dimensional particle observations in industrial or academic 
research environment. Outdated microscopes with mechanical 
focus capabilities cannot clearly capture the nanometer-level 
moving particles due to their lack of movement range, 
mechanical vibrations and slower response time. Microscopes 
equipped with electrically tunable lenses solve the drawbacks 
of mechanical microscopes, yet they require inclined 
algorithms and control methods to control their lenses 
efficiently. In this study, two different control models of PI 
type and Fuzzy Logic Control (FLC) are used in Optotune 
brand EL series microscope and their particle tracking 
performances are compared in MATLAB Simulink simulation 
environment. Considering the different movements of 
different types of particles in real life applications, step and 
saw-tooth disturbance signals are applied to particles and FLC 
provided better tracking capacity which is also proved along 
performance indexes calculations. 

1. Giriş 

Günümüzde mikroskoplar boyutu metrenin milyarda biri 
oranlarındaki organik ve inorganik parçalıkları 
görüntüleyebilmenin yanı sıra ileri seviye takip kabiliyetlerine 
de sahiptir. Gelişen teknolojiyle beraber üç boyutta hareket 
eden parçacıkların net görüntüleri ileri seviye kontrol 
teknikleri ve algoritmaları sayesinde iki boyutlu tekniklerden 
[1, 2] daha iyi bir şekilde elde edilebilmektedir. Literatürde 
birçok otomatik netleme (auto-focusing) algoritması 
geliştirilmiş olup [1, 3–6] bunlar türev tabanlı, istatistik bazlı, 
histografik ve sezgisel olmak üzere dört grupta 
sınıflandırılabilir. Bu algoritmalardan elde edilen veriler 
mikroskobun lensinin kontrolünde kullanılmaktadır.  

Ayarlanabilir lensler, seçici düzlem aydınlatmalı 
mikroskoplarında (SPIM) ışın demeti belinin eksenel 
pozisyonunu ayarlamak için yaygın olarak kullanılırlar. 
Elektronik olarak ayarlanabilen lensler ile fiberin dalga 
boyuna bağlı sapma noktasını telafi eden beyaz ışık lazerleri 
için elektronik olarak ayarlanabilen bir optik yönlendirici 
uygulamak için kullanılırlar [7]. Örneğin Şekil 1’de Optotune 
firmasının geliştirdiği EL serisi elektriksel ayarlanabilir lens 
(EAL)’de bir elektrik akımı uygulanarak, optik kalitede 
deforme olabilen polimerin şekli değiştirilerek lensin odak 
uzunluğu milisaniyeler içinde istenen bir değere 
ayarlanabilmektedir. 

 
Bobin

Optik sıvı Hazne 

Membran 

 

Şekil 1: Optotune markalı EL serisi EAL’nin yapısı [8]. 

EAL sistemlerinin temeli olan sıvı kristal (LC) 
mikroskopik seviyede üç boyutlu görüntüleme sistemlerine 
zemin hazırlama gibi birçok uygulamada kullanılmıştır [1, 7, 
9, 10]. Elektronik olarak ayarlanabilen lens uygulamalarının 
bazıları pico projector yöntemini kullanarak, büyük boyutta 
lens kullanımının ve geleneksel manuel kullanım yöntemlerine 
çözüm getirmektedirler [3, 11]. Bu lenslerin motorize herhangi 
bir yapıya sahip olmamaları [12, 13] ve hızlı cevap verebilme 
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kabiliyetleri otomatik odaklanabilme açısından benzersiz 
avantajlar teşkil etmektedir [14, 15].  

Kontrol uygulamaları otomatik odaklama görevlerinde 
çeşitli metotlarla kullanılmıştır. Siyah beyaz imge içindeki 
beyaz bölgenin kenar eğim genişliği ile otomatik odaklama 
gerçekleşebilmektedir [16]. İmgeden geri bildirimle hata 
tabanlı yöntemi de otomatik odaklamada kullanılmaktadır 
[17]. Oransal-İntegral-Türevsel (PID) kontrollü otomatik 
odaklama metal komposit madde kullanılarak üretilen 
çalıştırıcı sayesinde daha kararlı hale getirebilmıştir [18]. Bir 
diğer PID otomatik odaklama yöntemi ise video 
görüntülerinde sürekli odaklanmayı  sağlamak için 
kullanılmıştır [19]. Bulanık mantık tabanlı kontrolün 
mikroskop otomatik odaklama sistemi için kullanımı da süreci 
daha hızlı ve doğru sonuç verecek şekilde etkili olmuştur [20]. 

Üç boyutlu parçacık görüntü takibi için eksenel 
odaklamanın yanı sıra net bir görüntü elde edebilmek için 
dikey eksende de takip gerekmektedir. Diğer bir ifade ile 
yatay odaklama için yaygın olarak merkezleme yöntemi 
kullanılsa da parçacığın dikey eksendeki herhangi bir hareketi 
nedeniyle görüntü netliğini kaybedeceği için ayrıca dikey 
eksen (z-ekseni) takip algoritması da gerekmektedir. z-ekseni 
takibi mekanik tahrik mekanizması ile sağlanabilse de hareket 
aralığı kısıtlılığı, titreşim ve yavaş tepki süresi nedenlerinden 
dolayı nanometre seviyede görüntü odaklama verimli 
olamamaktadır. Dolayısıyla EAL tarzı lensler yüksek 
verimlilik ve kalitede parçacık takibine olanak sağlamaktadır. 
Elektrik akımı ile tahrik edilen milisaniyeler mertebesinde 
tepki verebilen bu lenslerin kontrolü için gürbüz (robust), hızlı 
ve yüksek doğrulukta çalışabilen otomatik kontrol sistemlerine 
ihtiyaç duyulur. [21] 

2. Kontrol Metodu 

Parçacıkların yüzeysel görüntü takibi için kullanılan 
merkezleme metodu çokça kabul gören gürbüz ve hızlı bir 
metottur. Mikroskobun kamerasının çektiği anlık fotoğraf 
renklerine göre büyük matrisler olarak ifade edilip, 
görüntünün sadece küçük bir kısmı baz alınarak Matlab veya 
benzeri bir programda Moore-Neighbor tekniği ile 
sınırlamaları belirlenir. Küçük bir resim parçasından bilgiye 
dayalı akıllı bir tahminle alınan datanın tahmin hataları ile 
görüntü gürültüsü hataları görüntü işleme ile mümkün 
olduğunca giderilir. Kısacası merkezleme metodu ile elde 
edilen net görüntü yüzeysel koordinatları şu şekilde 
hesaplanır: 

   

(xc, yc) 
x  I x, y 

y1

Rx1

C
I x, y 

y1

Rx1

C
,

xy  I x, y 
x1

Cy1
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I x, y 

y1

Rx1
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    (1) 

 
Yukarıdaki denklemde R satır sayısını, C sütun sayısını ve I 
görüntü netlik yoğunluğunu temsil etmektedir.  

Gözlemci tarafından net görüntü elde edilebilmesi için 
yüzeysel görüntü derinliğinin, yani dikey odak noktasının da 
tespit edilmesi gerekmektedir. Elde edilen her yüzeysel 
odaklama düzleminin gözlemlenebilir tek odak noktası, sadece 
bir dikey pozisyonu (zc) vardır. Bir görüntü düzlemindeki tek 
dikey nokta (zc) ile parçacık pozisyonu (zp) aynı hizaya 
geldiğinde net görüntü elde edilebilmektedir. Dolayısıyla 
denetleyicinin amacı kameranın fotoğraf örnekleme hızı göz 

önünde tutarak (zc) ile (zp) arasındaki farkı sıfırlamak 
olacaktır. 

Denetleyici Lens
(EAL) Sistem (N)+-

u zc

zp

Δz

Hata (e)  
Şekil 2: Sistem şematiği 

Yukarıdaki şekilde denetleyici lens zarındaki bobine 
pozitif veya negatif yönde akım uygulayarak tetikleyip odak 
noktası hatası Δz’yi sıfırlamaktadır. Modelde görülen N 
otomatik odaklama algoritması mikroskop dahilinde 
kullanılmakta olup literatürdeki birçok muadili arasında en 
verimli sonuç vermesi ve odak hatası ile olan ikilenik (ikinci 
dereceden) ilişkisinden dolayı PI ve BMD denetleyiciler için 
uygun görülmüştür [2]. Otomatik odaklanma algoritma 
formülü şu şekildedir: 

N 
1
RC

I x, y    2

x1

Cy1

R            (2)  

Yukarıdaki denklemde μ ortalama görüntü keskinlik matrisini 
temsil etmektedir. Modelde derinlik hatasını tahmininde 
kullanılan N fonksiyonu deneysel uygulamalarda kullanılsa da 
gerçeklemede aşağıdaki gibi ifade edilir: 

N   z 2               (3) 

İkilenik N fonksiyonu net görüntü elde edildiğinde maksimum 
değerine ulaşmaktadır.  

2.1. PI Denetleyici Tasarımı 

EAL’ın verimli kullanılabilmesi için firma tarafından verilen 
akım odaklama düzlem grafiğinin yanı sıra PI denetleyici için 
her farklı tip uygulamada sistem dinamikleri deneysel olarak 
öncelikle elde edilmesi gerekmektedir. Görüntü dikey 
pozisyonu ile uygulanması gereken kontrol akımı arasındaki 
ilişkinin birinci dereceden olduğu firmanın EL serisi 
mikroskoplarının kullanım kılavuzundan ve deneysel 
sonuçlardan anlaşılmaktadır. Sistem şematiği Şekil 2’de 
verilen sistemde dikey pozisyon tetikleme akım transfer 
fonksiyonu aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

G s   1
 s1 

                   (4) 

Transfer fonksiyonun zaman sabitinin değeri 15ms ve kazancı 
ise -60 olarak belirlenmiştir. Gerçekleme amacı için tetikleme 
akım aralığı ±300 mA için ±0.4 μm makul görülmüştür. 
Otomatik odaklanma fonksiyonu katsayıları için ise ρ=10 ve 
σ=90 alınmıştır. Matlab Simulink benzetim ortamında 
hazırlanan sistem modeli Şekil 4’te yer almaktadır. 
     Denetleyici olarak tasarlanan PI denetleyicinin 
matematiksel eşitliği denklem 5’te verilmiştir. Optimum PI 
denetleyici parametreleri MATLAB/Simulink benzetim 
ortamında MATLAB’ın “PID Tuner App” araç kutusu 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Optimum PI parametreleri 
𝑃=0.11173, I  2.23476  ve Ts  0.01 saniye olarak 
kullanılmıştır. 
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P I Ts
1
z1

           (5) 

2.2. BMD Denetleyici Tasarımı 

BMD denetleyicilerin doğrusal olmayan, karmaşık ve yüksek 
gürbüzlük gerektiren sistemlerde sağlamış olduğu kontrol 
verimliliği sebebiyle nanometre seviyesinde parçacık takibini 
gerektiren EAL sisteminde kullanılması uygun görülmüştür. 
BMD’nin performansı etkili bir kural tablosu ve uygun üyelik 
fonksiyon parametrelerinin belirlenmesine bağlıdır. Bu 
çalışmada (zc) ile parçacık pozisyonu (zp) arasındaki farkı, 
yani hatayı (e) sıfıra indirebilmek için bulanık mantık 
denetleyicinin uygulayacağı kontrol sinyalleri Tablo 1’deki 
gibi belirlenmiştir. Tablo 1’de verilen e hatayı de ise hatanın 
değişimini ifade etmektedir. NB, NS, ZZ, PS ve PB sırasıyla, 
negatif büyük, negatif küçük, sıfır, pozitif küçük ve pozitif 
büyük bulanık dilsel değişkenlerini ifade etmektedir. Şekil 
4’te verilen benzetim modelinde kullanılan BMD’nin 
Simulink modeli [21]’den faydalanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 1: BMD kural tablosu. 

     e 
de NB NS ZZ PS PB 

PB ZZ PS PS PB PB 
PS NS ZZ PS PS PB 
ZZ NS NS ZZ PS PB 

    NS NB NS NS ZZ PS 
NB NB NB NS NS ZZ 

 

PI denetleyici ve BMD için oluşturulan benzetim modeli 
Şekil 4’te yer almaktadır. Denetleyicilerin performanslarının 
kıyaslanması için basamak ve testere dişi tipi bozucu 
sinyallerin farklı frekanslar için gerçeklemesi gerçek 
organik/inorganik uygulamalar için uygun görülmüştür. 
Denetleyicilerin parçacık takip yetenekleri başarım 
(performans) indeksleri ile ayrıca karşılaştırılmıştır. 

3. Bulgular 

Parçacık takibi için kullanılan EAL sistem 
denetleyicilerinin basamak ve farklı frekanslarda testere dişi 
sinyali bozucularının sonuçları ve her bir sonuç için 
performans indeks verileri elde edilmiştir. 

 
Şekil 3: PI denetleyici ve BMD’nin basamak bozucu sinyali 

cevapları.  

Basamak bozucu sinyali uygulandığında BMD’nin PI 
denetleyiciye göre çok daha kısa sürede referans noktasına 
oturduğu Şekil 3’te görülmektedir. Bu durum Tablo 2’de 
listelenen performans indeksleri bulgularıyla da teyit 
edilmektedir. 

 
 

Şekil 4: Benzetimi yapılan sistemin MATLAB Simulink modeli. 
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Tablo 2: Basamak bozucu sinyali uygulandığında PI ve 
BMD performans indeksi kıyaslaması. 

 Oturma 
Zamanı IAE ISE ITAE ITSE 

BMD 0.4 sn 0.1 0.2 0.255 0.168 
PI 3.4 sn 2.7 3.6 8.020 3.932 

Testere dişi üçgen bozucu sinyali frekansı 0,01 Hz iken 
elde edilen bulgular Şekil 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 5: Üçgen bozucu sinyal frekansı 𝑓=0.01 𝐻𝑧 iken 

BMD ve PI denetleyiciyle elde edilen bulgular. 

Üçgen bozucu sinyali 𝑓=0.01 𝐻𝑧 için uygulandığında 
BMD’nin PI denetleyiciye göre çok daha iyi parçacık takibi 
gerçekleştirebildiği Şekil 5’te gözlemlenebilmektedir. 
Performans indekslerine bakıldığında, BMD’nin PI 
denetleyiciye göre olan bariz üstünlüğü Tablo 3’te 
listelenmiştir. 

Tablo 3: 𝑓=0.01 𝐻𝑧’de üçgen bozucu sinyali 
uygulandığında PI ve BMD performans indeksi 

kıyaslaması. 

 IAE ISE ITAE ITSE 
BMD 0.21 0.04 26.99 0.016 

PI 6.1 0.89 794.7 14.31 

Üçgen bozucu sinyali frekansı 0,1 Hz iken elde edilen 
bulgular Şekil 6’daki çizdirilmiştir. 

 

Şekil 6: Üçgen bozucu sinyal frekansı 𝑓=0.1 𝐻𝑧 iken 
BMD ve PI denetleyiciyle elde edilen bulgular.  

 
Üçgen bozucu sinyali 𝑓=0.1 𝐻𝑧 için uygulandığında da 

BMD denetleyicisinin çok daha iyi parçacık takip edebildiği 
Şekil 6’da görülmektedir. BMD’nin performans indekslerinin 
de beklendiği PI denetleyiciden gibi daha iyi olduğu Tablo 
4’teki sonuçlardan görülmektedir. 

Tablo 4: 𝑓=0.1 𝐻𝑧’de üçgen bozucu sinyali 
uygulandığında PI ve BMD performans indeksi 

kıyaslaması. 

 IAE ISE ITAE ITSE 
BMD 0.33 0.04 7.48 0.044 

PI 8.11 1.91 192.3 32.01 
 

 

Şekil 7:  Üçgen bozucu sinyal frekansı 𝑓=1 𝐻𝑧 iken BMD ve 
PI denetleyiciyle elde edilen bulgular. 

Üçgen bozucu sinyali 𝑓=1 𝐻𝑧 için uygulandığında PI 
denetleyici çok kötü bir parçacık takip performansı sergilerken 
BMD’nin çok iyi bir parçacık takibi gerçekleştirebildiği Şekil 
7’de çizdirilen grafiklerden görülmektedir. Üçgen bozucu 
sinyali 𝑓=1 𝐻𝑧 için uygulandığında PI denetleyici ve BMD’ye 
ait performans indeksleri Tablo 5’te listelenmiştir.  

Tablo 5: 𝑓=1 𝐻𝑧’de üçgen bozucu sinyali uygulandığında 
PI ve BMD performans indeksi kıyaslaması. 

 IAE ISE ITAE ITSE 
BMD 0.61 0.078 2.924 0.173 

PI 4.74 3.093 21.78 12.61 
 

4. Sonuçlar 

Günümüzde organik/inorganik parçacıkların 
mikroskoplarda üç boyutlu takipleri endüstriyel veya 
akademik araştırmalarda büyük önem arz etmektedir. 
Parçacıkların nanometre oranındaki hareketlerini takip etmek 
için mekanik odaklama gibi klasik yöntemlerin 
verimsizliklerden dolayı EAL destekli mikroskoplar tercih 
edilmektedir. Yeni nesil bu mikroskoplar merkezleme gibi 
düzlemsel odaklama gürbüz ve hızlı sonuçlar verse de dikey 
eksen parçacık hareketlerinde görüntü bulanıklaştığı için 
lensin bünyesinde bulundurduğu zarı tetikleyen bobine gerekli 
kasılma akımlarını verimli besleyecek kontrol metotlarına 
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ihtiyaç duymaktadır. Denetleyici gerekli akımı lense 
sağlandığında parçacık pozisyonu ile görüntü pozisyonunun 
arasındaki farkı otomatik odaklama fonksiyonunu maksimum 
değerine ulaştırarak sıfırlayacak ve gözlemciye net görüntü 
verecektir.  
      Klasik kontrol metotlarından PI denetleyicinin verimli 
sonuç verebilmesi için sistem parametrelerinin deneysel olarak 
önceden elde edilmesi gerekmektedir. Uyarlanmış sistem için 
uygun parametrelerdeki PI denetleyici ve BMD ile yapılan 
Matlab/Simulink ortamındaki benzetimlerde kullanılan 
basamak ve farklı frekanslardaki testere dişi tipi bozucu 
sinyallerinin hepsinde BMD, PI denetleyiciye göre çok daha 
iyi ve hızlı bir parçacık takibi sağlamıştır. Bozucu sinyalin 
frekansı 0,01Hz iken BMD’nin ISE performans indeksi PI 
denetleyiciden 22,2 kat daha iyi elde edilmiştir. Bozucu 
sinyalin frekansı 0,1Hz iken BMD’nin ISE performans 
indeksinin PI denetleyiciden 47,7 kat daha iyi olduğu 
görülmüştür. Şartlar daha da kötüleştirilip bozucu sinyalin 
frekansı 1Hz olarak ayarlandığında BMD %2 (0,06 
mikrometre) hata ile parçacık takibi sağlarken PI denetleyici 
%22,6 (0,68 mikrometre) hatayla parçacık takibi 
gerçekleştirebilmiştir.  
     Sonuç olarak, aynı uyarlanmış sistem için BMD’nin 
öncesinden sistem parametrelerine ihtiyaç duymaması PI 
denetleyiciye göre önemli bir avantajı olup, benzetimlerden 
elde edilen bulgulara göre aynı bozucu sinyaller için BMD’nin 
PI denetleyiciye göre çok daha hızlı ve çok daha doğru 
parçacık takibi sağlayabileceği görülmüştür. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, yarış lastiklerinin sırt olarak adlandırılan lastiğin 

yer ile temas eden bölgesi ile lastiğin alt tabakaları arasındaki 

havanın  tabakalar arasından atılması amacıyla geliştirilen iki 

eksenli makine için tasarlanan gürbüz denetleyiciler 

tanıtılacaktır. Mekanizma eksenlerinin herbirinin hareketini 

sağlayan makine elemanları  temel olarak vidalı mil ekseninde 

hareket eden rulmanlı somun ve mili döndüren sabit mıknatıslı 

motordan oluşmaktadır. Çalışma temel olarak iki kısımdan 

oluşmaktadır. İlk kısımda yalnızca vidalı mil-rulmanlı somun 

dinamiği göz önüne alınarak bu sistemin çalışmasını sağlayacak 

kontrol sinyali yani giriş torku tasarlanmıştır. Tasarlanan 

denetleyicinin Lyapunov  kararlılık analizi çalışmaları yapılmış 

ve denetleyici performanslarının etkinliği simülasyon 

çalışmalarıyla da desteklenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında 

yukarıda anlatılan dinamik ile mili döndüren sabit mıknatıslı 

motor dinamiği birleştirilerek yeni bir dinamik sistem elde 

edilmiştir. Bu yeni dinamik için gürbüz denetleyici tasarlanmış 

ve Lyapunov kararlılık analizine göre kararlı bir denetleyici 

tasarlandığı gösterilmiştir.  

Abstract 

In this work, robust controllers which are designed for a two-

axis machine designed to be used in air bubble elimination 

process are introduced. Through this process, air bubbles 

between tread, which is region of tire contacting on to road, and  

tire layers below are eliminated. Machine elements providing 

movement of each axis of the mechanism consists of  bearing 

nut moving along a ball screw and  permanent magnet 

synchronous motor  driving the ball screw drive system. The 

work consists of two main parts. The first considers only ball-

screw drive system and bearing nut dynamic model  so that 

control signal(input torque) that ensures the system work 

ignoring the motors. Lyapunov stability analysis of designed 

robust controllers are introduced and effectiveness of the 

controllers are supported by simulaton studies. The second, 

motor dynamics is  added into aforementioned dynamics and 

uses this new dynamics to design robust controllers. Lyapunov 

stability analysis shows that the origin is globally ultimate 

bounded . 

1. Giriş 

Servo motorlar tarafından hareketi sağlanan vidalı mil-rulmanlı 

somunlu somun ve doğrusal rulmanlı arabalar/raylardan oluşan 

mekanizmalar nümerik kontrollü tezgahlarda, hassas konum 

kontrolü gerektiren özel uygulamalarda, yüksek hızlı ve yüksek 

çözünürlükte konum ya da hız kontrolü gerektiren endüstriyel 

robotlarda yaygın olarak kullanılır. Pozisyon kontrolünün 

adaptasyonu denetleyicinin sistem belirsizliklerine karşı 

performansını arttırmasının yanı sıra daha iyi geçici rejim 

cevabı, küçük sürekli rejim hatası ve kararlılığına da etki eder. 

doğrusal olmayan yükler altında yüksek kararlılık gibi 

özelliklerdir.  

Vidalı mil-rulmanlı somun sistemlerinde  sistem 

parametrelerinin değişimi bu sistemlerin yüksek oranda 

doğrusal bir karaktere sahip olmamasından oluşan ani yük 

eylemsizlik momenti değişimlerinden kaynaklanır[1].Temel 

doğrusal denetleyicilere kıyasla lineer olmayan denetleyiciler 

bu sistemlerin performansını daha geniş bir çalışma noktasında 

optimize edebilirler. Parametrik belirsizlikler sabit ya da 

yavaşça değişen karakterde olduğunda adaptif kontrol 

uygulanabilir[2]. Ancak ani yük değişimlerinin olduğu  vidalı 

mil-rulmanlı somun servo sistemlerinde adaptif kontrol 

performansı yeterli olmayabilir. Diğer taraftan sistem 

belirsizlikleri norm tabanlı bir fonksiyon ile sınırlanabiliyorsa 

gürbüz kontrol teorisi uygulanabilir. Gürbüz 

denetleyicilerde[3] sistemin maruz kaldığı iç ve dış gürültülerin 

büyüklük tahmini değeri sabit olup, tam olarak bilinemeyen 

sistem parametreleri için en makul olduğu düşünülen bir değer 

seçilip denetleyicinin ileri besleme terimi tayin edilir. Daha 

sonra denetleyicinin geri besleme bölümü, tahmin ile gerçek 

değer arasındaki oluşacak farka sisteme dışardan etki eden bir 

gürültü olarak davranıp bu bozucu etmene karşı gürbüz olacak 

şekilde davranır. 

Vidalı mil-rulmanlı somun kullanan sistemlerde aktüatör 

olarak  genellikle  dc motor, sabit mıknatıslı senkron motor, 

step motor kullanılır. Üretim tesislerindeki servo sistemlerinde 
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ise ağırlıklı olarak sabit mıknatıslı senkron motor 

kullanılmaktadır. Bu tip motorun kontrolüyle ilgili literatürde 

birçok çalışma bulunmaktadır. [4]’de Lyapunov tekniği 

yaklaşımıyla tork kontrolünün yapıldığı bir çalışma ortaya 

konmuştur.  

  Çalışma temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İlk 

kısımda yalnızca vidalı mil-rulmanlı somun dinamiği gözönüne 

alınarak bu sistemin çalışmasını sağlayacak kontrol sinyali yani 

giriş torku tasarlanmıştır. Tasarlanan denetleyicinin Lyapunov  

kararlılık analizi çalışmaları yapılmış ve denetleyici 

performanslarının başarısı simülasyon çalışmalarıyla da 

desteklenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında vidalı mil- 

rulmanlı somun dinamiği ile mili döndüren sabit mıknatıslı 

motor dinamiği birleştirilerek yeni bir dinamik sistem elde 

edilmiştir. Bu yeni dinamik için gürbüz denetleyici tasarlanmış 

ve Lyapunov kararlılık analizine etkin bir denetleyici 

tasarlandığı gösterilmiştir.  

Çalışmanın bu bölümden sonraki  içeriği şu şekilde 

özetlenebilir. 2. bölümde yarış lastiklerinin sırt tabakası ile alt 

tabakaları arasındaki havanın bertaraf edilme prosesinde 

kullanılması için tasarlana mekanizma, prosesin detayları 

anlatılacaktır. 3. bölümde vidali mil-rulmanlı somun sistemin 

matematiksel modeli ile sabit mıknatıslı senkron motorun 

dinamik modeli tanıtılacaktır. Bu bölüm içerisinde motor ve 

eksen mekanizmasının dinamiği birleştirilerek eşdeğer dinamik 

model ortaya konacaktır. 4. bölümde vidalı-mil ve rulmanlı 

somun mekanizması için tasarlanan yüksek frekans ve yüksek 

kazanç gürbüz denetleyicileri tanıtılacaktır. 5. Bölümde 

motorun elektriksel modelini de hesaba katarak eşdeğer 

dinamik için tasarlanan gürbüz denetleyici ve kararlılık analizi 

yer alacaktır. 6. Bölümde yüksek frekans ve yüksek kazanç 

gürbüz denetleyicilerinin simülasyon sonuçları yer almaktadır. 

7. bölümde ise gelecek çalışmalar anlatılacaktır. 

2. LSEP Mekanizması 

     Şekil 1’de LSEP mekanizması gösterilmektedir. Mekanizma 

iki servo motor tarafından tahrik edilen üç vidalı mil-rulmanlı 

somun grubundan oluşmaktadır. İleri geri hareket eden eksen 

lastik sırtına temas ve gerekli kuvveti/basıncı uygulamakla 

görevlidir. Yan kolların üzerinde bulunduğu rulmanlı somunlar 

ise simetrik olarak sol ve sağa doğru açılarak hava  

kabarcıklarının lastik yüzeyi boyunca lastik sınırlarının dışına 

itilmesinden sorumludur. Şekildeki iki adet vidalı milleri sabit 

mıknatıslı senkron motorlar döndürmektedir.  Bu prosese lastik 

sırt ezme prosesi adı verilmektedir.    

3.  Matematiksel Modeller 

    Vidalı mil-rulmanlı somun sisteminin oldukça karmaşık 

modelleri önceki çalışmalarda bulunabilir [5], [6]. Bu 

modellerin yerine [7]’de kullanılan klasik model üzerinden 

çalışmamızı ortaya koyabiliriz. 

        𝑚�̈� + 𝑐�̇� = 𝑓 − 𝑑                                                           (1) 

Yukardaki denklemde m, c katsayıları sırasıyla yük 

kütlesini, viskozite  katsayı değerini temsil etmektedir. 𝑓 eksen 

boyunca uygulanan kuvveti, 𝑑  ise dış bozucu etkiyi temsil 

etmektedir. 𝑥 yer değiştirme miktarıdır. 

Vidalı mili döndüren sabit mıknatıslı senkron motoru temsil 

eden  elektromekanik matematiksel denklemler ise [3], 
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𝐿𝑞
−

𝑅

𝐿𝑞
𝑖𝑞 − 𝑤

𝐿𝑑

𝐿𝑞
𝑖𝑑 − 𝑤

𝜑𝑚

𝐿𝑞
                                  (3) 

        
𝑑𝑤𝑟

𝑑𝑡
=

3𝑝𝜑𝑚

2𝐽
𝑖𝑞 +

3𝑝

2𝐽
(𝐿𝑞 − 𝐿𝑑)𝑖𝑑𝑖𝑞 −

𝐵

𝐽
𝑤𝑟 −

1

𝐽
𝑇𝐿          (4) 

         𝑇𝑒 =
3

2
𝑝[𝜑𝑚𝑖𝑞 − (𝐿𝑞−𝐿𝑑)𝑖𝑑𝑖𝑞]                                     (5) 

    𝑇𝑒 = 𝑇𝐿 + 𝐵
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
                                                    (6) 

      Şeklindedir. Yukardaki denklemlerde   𝑣𝑑 − 𝑣𝑞  stator d-q    

ekseni voltajları, 𝑖𝑑 − 𝑖𝑞   stator d-q ekseni akımları, 𝜑𝑚   rotor               

mıknatıslarının  içinden geçen manyetik akıyı, 𝑅  stator 

direncini, 𝐿𝑑  ve 𝐿𝑞  d-q ekseni stator endüktanslarını, 𝑇𝑒  ve 𝑇𝐿 

elektromanyetik ve mekanik(yük) torkunu, 𝐽  eylemsizlik 

momentini, 𝐵  vizikozite sürtünme katsayısını, 𝑝  kutup çifti 

sayısını, 𝑤𝑟  rotor dönüş hızını, 𝑤  inverter frekansını, 𝜃  rotor 

pozisyonunu yani dönme miktarını temsil etmektedir. Eksen 

boyunca kuvvet yük torku ilişkisi aşağıdaki şekilde tanımlanır. 

     𝑇𝐿 =
𝑓𝑃𝐵

2𝜋𝜂
                                                                           (7)     

     (7) numaralı denklemde 𝑃𝐵  metre cinsinden bir vida adımı 

uzunluğudur. 𝜂  rulman verimidir. Rotor dönme miktarını 

rulmanlı somunun vidalı mil üzerinde  gittiği mesafeyle 

ilişkilendiren denklem ise aşağıdaki gibidir. 

      𝑥 =
𝑃𝐵 𝜃

2𝜋
                                                                           (8) 

Şekil 1 :  LSEP Mekanizması 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

147



(1), (6), (7) ve (8) denklemlerinden aşağıdaki motor ve vidalı 

mil sisteminin mekanik davranışını temsil eden  birleşik 

eşdeğer matematik model ve ifadelere kolaylıkla ulaşılabilir.  

       𝑀�̈� + 𝐶�̇� +
𝑑𝑃𝐵

2𝜋𝜂
= 𝑇𝑒                                                      (9) 

       𝑀 = (
𝑃𝐵𝑚

2𝜋𝜂
+

𝐽2𝜋

𝑃𝐵
)                                                            (10) 

        𝐶 = (
𝑃𝐵𝑔

2𝜋𝜂
+

𝐵2𝜋

𝑃𝐵
)                                                           (11) 

4.  Mekanik Model İçin Gürbüz Denetleyici 

Tasarımları 

     (9) numaralı denklem motor ve vidalı mil sisteminin birlikte 

davranışını modellemektedir. Önce kontrol motivasyonumuzu 

aşağıdaki gibi tanımlayalım, 𝑥𝑑 istenen rulman konumu olmak 

üzere hata ve filtrelenmiş hata sinyali 

.        𝑒 = 𝑥𝑑 − 𝑥                                                                  (12) 

         𝑟 = �̇� + 𝛼𝑒                                                                    (13) 

Şeklinde tanımlanır. Yukardaki sinyalin türevinin ise 

        �̇� = �̈� +  𝛼�̇�                                                                    (14) 

olduğu kolayca görülmektedir.  (14) numaralı denklemin her iki 

tarafı 𝑀  ile çarpılıp (9) numaralı sistem dinamiği yerine 

konursa 

      𝑀�̇� = 𝑀𝑥�̈� + 𝐶�̇� +
𝑃𝐵

2𝜋
𝑑 − 𝑇𝑒 + 𝑀𝛼𝑥�̇� − 𝑀𝛼�̇�            (15)                                                            

       𝐹 ≜ 𝐶�̇� +
𝑃𝐵

2𝜋
𝑑 − 𝑀𝛼�̇�                                                  (16)                       

𝐹  sistem belirsizliklerinin bulunduğu terim olarak 

tanımlanmıştır. 𝑇𝑒  kontrol sinyalimizi tasarlamak amacıyla 

Lyapunov fonksiyonunu aşağıdaki (17)’deki gibi tanımlayalım 

ve türevini alalım. 

         𝑉 =
1

2
 M𝑟2                                                                   (17) 

     �̇� = 𝑀𝑟�̇� = 𝑟(𝑀𝑥�̈� + 𝑀𝛼𝑥�̇�) − 𝑇𝑒𝑟 + 𝐹𝑟                    (18) 

�̂�  sistem belirsizliklerinin tahmini olarak tanımlayıp 𝑇𝑒 ’yi 

(19)’daki gibi tasarlayalım 

      𝑇𝑒 = 𝑘𝑟 + (𝑀𝑥�̈� + 𝑀𝛼𝑥�̇�) +  �̂� +𝑉𝑅                            (19) 

       𝑉𝑅 =
𝜌2𝑟

||𝜌|||𝑟||+𝜖
, 𝜌 ∈ ℝ                                                (20) 

(19) ve (20), (18)’de yerine konursa  

        �̇� = −𝑘𝑟2 + �̃�𝑟 −
𝜌2𝑟2

||𝜌|||𝑟||+𝜖
,                                        (21)                       

 olur. �̃�  sistem belirsizliklerinin tahmin hatasıdır. Her zaman 

için  
 

       �̃� < 𝜌                                                                                    (22) 

Olacak şekilde bir 𝜌   seçilirse (21) aşağıdaki gibi bir üst sınıra 

sahiptir. 

      �̇� ≤ −𝑘𝑟2 + 𝜌. ||𝑟||-
𝜌2𝑟2

||𝜌|||𝑟||+𝜖
                                              (23) 

       �̇� = −𝑘𝑟2 + 𝜖                                                                (24) 

(21) ve (24) numaralı eşitsizliklerden, 

      𝑉 ≤ 𝑉(0)𝑒−𝛾𝑡 +
𝜖

𝛾
(1 − 𝑒−𝛾𝑡)                                       (25) 

      𝛾 = 2𝑘                                                                            (26) 

Bu durumda, 

       𝑟(𝑡) ≤ √𝐴 + 𝐵𝑒−2𝑘                                                       (27) 

(30) numaralı denklemde, 

       𝐴 = 
𝜖

𝑘
,  𝐵 = 𝑒(0)2 −

𝜖

𝑘
                                                    (28) 

Şeklindedir. Böylece 𝑒 = 0 𝑣𝑒 �̇� = 0 denge noktaları, 𝑒(0) =
0 şartı sağlanması durumunda orjinden maksimum 𝜖 𝑘⁄  kadar 

uzak kalırlar. Bunun sonucu olarak (17) denklemindeki tüm 

sistem durumları ve çıkışları her 𝑡 > 0  durumunda 

sınırlandırılabilir durumda kalırlar. 

     Yukarıdaki gürbüz denetleyiciden farklı olarak, 

      𝑉𝑅 =
𝜌2𝑟

𝜖
, 𝜌 ∈ ℝ                                                             (29) 

olarak tanımlanırsa, Lyapunov fonksiyonu türevi aşağıdaki 

şekilde olur 

       𝑉 ≤̇− 𝑘𝑟2 + |𝑟|𝜌 −
𝑟2𝜌2

𝜖
                                               (30) 

|𝜌||𝑟| > 𝜖 ise 

       𝑉 ≤̇− 𝑘𝑟2                                                                      (31) 

Olur. Böylelikle eksponansiyel kararlılık durumuyla 

karşılaşılır. |𝜌||𝑟| ≤ 𝜖 ise 

         �̇� = −𝑘𝑟2 + 𝜖                                                                (32) 

 

Şekline gelirki bu durumdaki yüksek kazanç tasarımı daha 

önceki yüksek frekans durumuyla aynı kararlılık sonucunu 

verir. 

      

5. Elektromekanik Model İçin Gürbüz 

Denetleyici Tasrımı 

Bu bölümde (2),(3),(4),(5),(6) denklemlerini hep birlikte 

sistemin modeli olarak düşünüp gürbüz bir denetleyici 

tasarlayacağız. (19) denkleminde tasarladığımız istenen 

elektromanyetik tork değeri istenen 𝑖𝑑 − 𝑖𝑞   stator d-q ekseni 

akımlarına bağlıdır. İstenen 𝑖𝑑  değeri sıfırdır. Bu durumda 
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istenen 𝑖𝑞   değeri aşağıdaki gibi (5) denkleminden 

hesaplanabilir, 

     iq
∗ =

2Te

3pφm
                                                                    (33) 

Kontrol motivasyonumuz (34) ve (35) numaralı denklemlerdeki 

hata sinyallerini sıfıra götürmektir. 

     𝑒𝑑 = 𝑖𝑑
∗ − 𝑖𝑑 = −𝑖𝑑                                                         (34) 

     𝑒𝑞 = 𝑖𝑞
∗ − 𝑖𝑞                                                                    (35) 

(2) ve (3) denklemlerinden faydalanarak hata dinamiği 

aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

     𝑒�̇� =
−𝑣𝑑

𝐿𝑑
+

𝑅

𝐿𝑑
𝑖𝑑 − 𝑤

𝐿𝑞

𝐿𝑑
𝑖𝑞                                               (36) 

     𝑒�̇� =
2

3

𝑇�̇�

𝑝𝜑𝑚
−

𝑣𝑞

𝐿𝑞
+

𝑅

𝐿𝑞
𝑖𝑞 + 𝑤

𝐿𝑑

𝐿𝑞

̇
𝑖𝑑 + 𝑤

𝜑𝑚

𝐿𝑞
                      (37) 

(15) denklemiyle beraber yukarıdaki denklemler 

elektromekanik sistemin hata dinamiğini oluşturur. Kontrol 

sinyallerimiz elektromekanik kontrol sinyali 𝑇𝑒 ve bu sinyalin 

oluşmasını sağlayan 𝑣𝑑  ve 𝑣𝑞  sinyalleridir. Şimdi yeni bir 

Lyapunov fonksiyonu tanımlayalım. 

       𝑉 =
1

2
(𝑀𝑟2 + 𝑘1𝑉𝑑

2 + 𝑒𝑑
2 + 𝑒𝑞

2 + 𝑘2𝑉𝑞
2)           (38)                     

      𝑉𝑑 = ∫ 𝑒𝑑(𝑇)𝑑𝑇
𝑡

0
                                                    (39) 

       𝑉𝑞 = ∫ 𝑒𝑞(𝑇)𝑑𝑇
𝑡

0
                                                    (40) 

 (38)’in türevi alınıp türev değerinin negatif yapan kontrol 

sinyali  değerlerinin (41) ve (42)’deki gibi oldukları kolaylıkla 

bulunabilir. 

        𝑣𝑑 = 𝑘𝑑𝐿𝑑𝑒𝑑 + 𝑘1𝐿𝑑𝑉𝑑 + 𝑅𝑖𝑑 − 𝑤𝐿𝑞𝑖𝑞                    (41) 

𝑣𝑞 = 𝑘𝑞𝐿𝑞𝑒𝑞 + 𝑘1𝐿𝑞𝑉𝑑 + 𝑅𝑖𝑞 − 𝑤𝐿𝑑𝑖𝑑 + 𝑤𝜑𝑚 + 𝐿𝑞
2

3𝑝𝜑𝑚
�̇� 

(42) 

      𝑇𝑒 ,   (19)’daki gibi tasarlanır (41) ve (42)  (38)’in türevinde 

yerine konursa, 

       �̇� ≤ −𝑘𝑑𝑒𝑑
2 − 𝑘𝑞𝑒𝑞

2 − 𝑘𝑟2+∈                                 (43) 

Bundan sonraki analiz daha önce yüksek frekans için 

yaptığımız dördüncü bölümdeki analizin aynısıdır. 

6. Simülasyon Sonuçları 

     (19)’da tasarlanan kontrol sinyalinin  (9) sistemi üzerindeki 

kararlılık performansını incelemek amacıyla simülasyon 

çalışmaları yapılmıştır. Simülasyonlarda sadece ileri geri 

hareket yapan eksen için pozisyon hatası kontrolü yapılmıştır. 

Şekil 2 ve Şekil 3’den anlaşılacağı gibi vidalı mil-rulmanlı 

somun sistemi yaklaşık 1mm hatayla istenilen pozisyona 

ulaşabilmektedir. Sistemin incelenmesinde kolaylık olması 

açısından eksenin yer ile yaptığı 20 derecelik açı ihmal edilmiş 

ve açının 0 derece olduğu (9) sistemi kullanılmıştır. 

7. Sonuçların Değerlendirilmesi 

   Şekil 2 ve Şekil 3’e bakıldığında eksenin kararlı hal 

durumuna gelmesi yaklaşık 0.5 saniye sürmektedir. 

Başlangıçtaki 0.8 metrelik hata, eksenin başlangıç 

pozisyonunda beklemesinden kaynaklanmaktadır. Kararlı hal 

hatasının tepeden tepeye  yaklaşık 2 mm. civarında olduğu 

görülmektedir. Sistemdeki genel amacımız lastik iç basıncını 

istenen seviyede tutmaktır, bunun için de eksen pozisyonlarını 

istenen konuma getirmek ilk amacımızdır.  

8. Gelecek Çalışmaları 

     Sırt ezme prosesinde başarıya ulaşmak için ezme kuvvetinin 

lastik içi basıncından daha yüksek olması gerekir. Gelecek 

çalışmalarda  kontrol motivasyonu, iç basınçla istenen basınç 

arasındaki farkı sıfıra götürmek olacaktır. 

 

Şekil 2: Rulmanlı Somun Sistemi Hata Grafiği 

 

Şekil 3: Rulmanlı Somun Sistemi Hata Grafiği (Kararlı Hal) 
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Bir diğer çalışma beşinci bölümde ele alınan vidalı mil-rumanlı 

somun ve sabit mıknatıslı senkron motordan oluşan birleşik 

sistem için tasarlanan (41) ve (42) kontrol sinayalleri için 

simülasyon çalışmaları yapmaktır.  

Teşekkür 

Bu çalışma Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş bünyesinde devam 

eden AR-GE projeleri kapsamında Motorsport bölümü 

çalışanlarının desteğiyle yapılmıştır. Ayrıca simülasyon 

çalışmaları için bize laboratuvarını açan Prof. Dr. Erkan 

ZERGEROĞLU’na ve mekanik çizimler konusunda destek 

alınan NESER Metal’e teşekkür ederiz. 
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Özetçe 

Bu makale, çift motorlu iki giriş iki çıkışlı bir sistem için 

genetik algoritma tabanlı kontrolör tasarımı gerçekleştiren bir 

optimizasyon yöntemi sunar. Çift motorlu helikopter modeli 

doğrusal olmayan yapısı, çapraz bağlantı içermesi ve iki giriş 

iki çıkış bulundurmasından dolayı kontrol uygulamaları için 

ideal bir deney düzeneğidir. Bu model, kontrolör tasarım 

yöntemlerinin performanslarının test edilmesinde sıklıkla 

tercih edilir. Çalışmada, çift motorlu helikopter modeli gerçek 

zamanlı çalıştırılarak, matematiksel modelleri belirlenmiştir. 

Belirlenen matematiksel modellere göre kesir dereceli PID 

kontrolör tasarımları gerçekleştirilerek, çift motorlu helikopter 

modelinin gerçek zamanlı kontrolü sağlanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar grafikler halinde sunulmuş, PID ve kesir dereceli 

PID kontrolörler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, kesir 

dereceli PID kontrol ile doğrusal olmayan bu sistemin 

kontrolünün daha başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirgin 

bir şekilde görülmüştür.  

Abstract 

This article presents an optimization method for the design of 

a genetic algorithm-based controller for a twin rotor two input 

two output system. The twin rotor helicopter model is an ideal 

test setup for control applications because of its non-linear 

structure, cross-coupling and two inputs and two outputs. This 

model is often preferred for testing the performance of 

controller design methods. In this study, with real - time 

running of twin rotor helicopter model, mathematical models 

were determined. Fractional order PID controller designs are 

realized according to the mathematical models determined and 

real-time control of the twin-rotor helicopter model is 

provided. The results obtained are presented in graphs and 

PID and fractional order PID controllers are compared. As a 

result, it has been seen that the control of this nonlinear 

system with fractional order PID control is performed more 

successfully. 

  

1. Giriş 

Çift motorlu çok girişli çok çıkışlı sistem (twin rotor multi 

input multi output system- TRMS), uçuş kontrol 

simulasyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış bir 

laboratuvar cihazıdır. Yapısında bulunan iki adet doğru akım 

motoru, bağlı oldukları pervaneleri tahrik etmektedir [1]. Ana 

motorun tahrik ettiği büyük pervane dikey eksen üzerinde 

denge hareketini sağlarken, yardımcı (kuyruk) motorun tahrik 

ettiği pervane yatay eksende denge hareketini sağlamaktadır. 

TRMS’nin dikey ve yatay eksen üzerindeki hareketi sırasıyla 

dikey seviye açısı (pitch angle) ve yatay seviye açısı (yaw 

angle) ile kontrol edilir [2].  

TRMS’nin oldukça karmaşık bir yapıya sahip olması, 

onun kontrol uygulamalarında yaygın olarak kullanılmasını 

sağlar. Doğrusal olmayan bir sistemi temsil etmesi, aynı 

zamanda çapraz bağlantı (cross-coupling) içermesi TRMS 

sistemini önemli kılmaktadır. Son yıllarda TRMS ile ilgili 

birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları 

TRMS’nin modellenmesi, bazıları ise TRMS’nin kontrolü ile 

ilgilidir. Juang ve arkadaşları [3] çalışmalarında genetik 

algoritma (GA) kullanarak TRMS’nin PID (Oransal-İntegral-

Türevsel) ile kontrolünü simulasyon çalışması olarak 

yapmışlardır.  Diğer bir çalışmalarında [4], TRMS için 

Ziegler-Nichols, kutup yerleştirme, kazanç-faz payı metodu 

gibi klasik kontrol teknikleri ve bulanık mantık, genetik 

algoritma gibi akıllı kontrol teknikleri kullanarak kontrolör 

tasarımları gerçekleştirmişlerdir. Çalışmaları için, akıllı 

kontrolörlerin klasik kontrolörlere göre daha iyi performans 

sergilediğini ifade etmişlerdir. Darus ve arkadaşları [5], 

genetik algoritmadan faydalanarak TRMS’nin parametrik 

doğrusal bir yaklaşımla modellenmesi ile ilgili bir çalışma 

sunmuşlardır. Konu ile ilgili çalışmalar için [6-14] 

incelenebilir.  

Optimizasyon işlemi mevcut alternatif çözümler arasından 

en iyisini belirlemek olarak tanımlanabilir. Optimizasyon, 

kontrol teorisinde kontrolör parametrelerini belirlemek için 

kullanılan etkili yöntemlerden birisidir. Optimizasyon 
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yöntemleri genel olarak klasik yöntemler ve sezgisel 

algoritmalar olarak ikiye ayrılır. Son yıllarda yapılan 

araştırmalar, sezgisel algoritmalar kullanılarak yapılan 

tasarımların klasik tasarım yöntemlerine göre daha başarılı 

sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır [15]. Gelişime dayalı 

sezgisel algoritmalar grubundan olan genetik algoritma, 

optimizasyon süreçlerinde kullanılan algoritmalardandır. 

Genetik algoritma ile başarılı sonuçlar elde edilmesinden 

dolayı bu çalışmada tercih edilmiştir. Optimizasyon 

problemleri amaç (uygunluk) fonksiyonu, karar değişkenleri 

ve kısıtlardan oluşur. Bu makalede amaç fonksiyonu olarak 

integral performans kriterlerinden birisi olan hatanın zaman 

ağırlıklı karesinin integrali (ITSE-integral of time-weighted 

squared error) performans kriterinden yararlanılmıştır. ITSE 

kriterine göre hatanın en küçük değerine karşılık gelen 

kontrolör parametreleri belirlenir. TRMS’nin dikey ve yatay 

seviye hareket kontrolleri PID ve PI D   ile 

gerçekleştirilmiştir.   

Bu makalenin geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir. 

İkinci bölüm kontrolör tasarımı ile ilgilidir. Bu bölümde, 

çalışmada kullanılan kontrolör yapıları ve optimizasyon 

yöntemi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm, TRMS 

sisteminin matematiksel modelinin gerçek zamanlı olarak 

belirlenmesini anlatmaktadır. Dördüncü bölümde, TRMS için 

dikey ve yatay seviye kontrolü gerçek zamanlı olarak 

gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Son 

bölümde sonuçlar verilmiştir.   

2. Kontrolör Tasarımı 

Bu bölümde, TRMS’nin kontrolünde kullanılan PID ve 

PI D  kontrolörün yapısından bahsedilmiştir. Ayrıca 

kontrolör parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan 

optimizasyon yöntemi anlatılmıştır.  

2.1. PID ve Kesir Dereceli PID Kontrolör Yapıları 

PID kontrolörler basit ve dayanıklı yapıları, iyi bilinen 

kontrolörler olmalarından dolayı endüstride oldukça yaygın 

kullanılan kontrolörlerdir [16]. Hesaplanması gereken üç 

parametresi vardır. Parametreleri belirlenirken geleneksel 

yöntemlerin yanında optimizasyon yöntemleri de sıklıkla 

tercih edilir. Optimizasyon yöntemleri kontrol sisteminin 

kararlılık, kalıcı hal hatası ve geçici durum cevabı gibi 

performanslarını geliştirir. PID kontrolörün transfer 

fonksiyonu Denklem 1’de verildiği gibidir.  

 ( ) i
p d

K
C s K K s

s
    (1) 

Burada Kp oransal terimin katsayısı, Ki integral terimin 

katsayısı, Kd türev teriminin katsayısını göstermektedir.  

Kesir dereceli PID tamsayı dereceli PID kontrolöre göre 

fazladan iki parametreye sahiptir. Bunlardan λ integral 

teriminin derecesini, µ ise türev teriminin derecesini gösterir. 

PI D 
 kontrolörün denklemi Denklem 2’de verildiği gibidir 

[17, 18].  

 ( ) i
p d

K
C s K K s

s




    (2) 

Kesir dereceli PID kontrolörler çoğu durumda klasik PID 

kontrolörden daha iyi performans gösterir. Yüksek dereceli 

sistemlerde klasik PID kontrolörün performansı bozulurken,  

PI D  kontrolör daha iyi sonuçlar verir. Benzer şekilde, 

uzun zaman gecikmesi içeren sistemlerde de PI D   

kontrolör daha iyi performans sağlar. Dayanıklılık ve 

kararlılık gibi kriterlerde de PI D  kontrolörün 

performansının daha önde olduğunu söylemek gerekir. 

Doğrusal olmayan sistemlerin kontrolü klasik PID kontrolör 

ile zor olurken, PI D   kontrolörler ile kolay bir şekilde 

kontrol edilebilir [19]. TRMS sisteminin doğrusal olmayan 

yapısı göz önüne alınarak bu çalışmada PI D  tercih 

edilmiştir.  

2.2. Optimizasyon Yöntemi 

Kontrolör parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan 

modelin blok diyagramı Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 1: Optimizasyon işleminde kullanılan geri beslemeli 

kontrol sisteminin blok diyagramı. 

İyi bir kontrol sisteminde idealde hatanın sıfır olması 

istenir. Gerçekte ise bu mümkün değildir. Optimizasyon 

problemlerinde hatayı minimum yapan kontrolör parametreleri 

belirlenmeye çalışılır. Optimizasyon işleminde hatayı sıfıra 

yaklaştırmak için bir amaç fonksiyonu kullanılması gerekir. 

Bu amaçla integral performans kriterleri kullanılabilir.  Burada 

tercih edilen integral performans kriteri ITSE kriteridir. ITSE 

kriteri Denklem 3 ile ifade edilir [20, 21]. 

 2

0

. ( )J t e t dt



   (3) 

Burada t zamanı, e(t) hatayı ifade etmektedir.  

Optimizasyon işleminde kullanılan GA fikri ilk olarak J 

Holland tarafından kullanılmıştır. En iyinin hayatta kalma fikri 

J Holland için bir başlangıç olmuş ve 1970’lerde GA ile ilgili 

çalışmalarına başlamıştır [22, 23]. Bu çalışmada, GA için 

popülasyon sayısı 30, iterasyon sayısı 50 olarak alınmıştır. 

GA’nın adımları genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir 

[24].  

 

Adım 1. Rasgele olarak başlangıç popülasyonu oluşturulur. 

Adım 2. Her dizinin uygunluk değeri hesaplanır. 

Adım 3. Aranan kriterlere ulaşıldı mı? Evet ise algoritma 

durur. Hayır ise Adım 4’e geçilir.  

Adım 4. Yeni jenerasyonlar yaratmak için seçme işlemi yapılır.  

Adım 5. Çaprazlama işlemi yapılır. Çaprazlama, mevcut iyi 

kromozomların özelliklerini birleştirerek daha uygun 

kromozomlar elde etmek için yapılır. 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

152



Adım 6. Mutasyon işlemi yapılır. Mutasyon, popülasyonda 

genetik çeşitliliği korumak için yapılır.  

Adım 7. En iyi çözüm bulunana kadar algoritma devam eder. 

(Adım 2’ye gider) 

 

Genetik algoritma ile ilgili daha detaylı bilgi için [25] 

incelenebilir.  

 

3. Deneysel Çalışma 

3.1. TRMS’nin Matematiksel Modelinin Belirlenmesi 

TRMS’nin blok diyagramı Şekil 2’de verilmiştir. TRMS, u1 ve 

u2 olmak üzere iki giriş , ψ ve φ olmak üzere iki çıkışa 

sahiptir. Motorlar arasındaki dinamik çapraz bağlantılar, 

TRMS’nin temel özelliklerinden birisidir. TRMS’nin blok 

diyagramından da görüldüğü üzere, matematiksel modeller 

oluşturulurken dikey ve yatay seviye hareket yolu için iki 

model, çapraz bağlantı yolları için iki model belirlenir.  

 

 

Şekil 2: TRMS’nin blok diyagramı [26]. 

Matlab programının ‘System Identification Toolbox’ aracı 

ile TRMS’nin gerçek zamanlı olarak matematiksel modelleri 

bulunabilir. Belirlenen matematiksel modeller TRMS 

sistemine yakın karakteristik gösterir ve kontrolör tasarımları 

bu modellere göre yapılabilir.  

Şekil 3’teki simulink modeli kullanılarak, dikey seviye 

hareket yolunun gerçek zamanlı çalıştırılması ile giriş ve çıkış 

verileri elde edilir. Bu modelde girişe farklı frekanslarda dört 

sinüs sinyalinin toplanmasıyla elde edilen bir sinyal 

uygulanmıştır. 100 s örnekleme süresi boyunca sistem gerçek 

zamanlı çalıştırılır. TRMS’nin giriş sinyallerine karşı verdiği 

çıkış sinyallerine ait veriler elde edilir. Giriş ve çıkış 

verilerinin Matlab programında işlenmesiyle, TRMS’nin 

dikey seviye hareket yolunun modeli belirlenmiş olur.  

 

 

Şekil 3: TRMS dikey seviye hareket yolu simulink modeli. 

Dikey seviye hareket yolunun matematiksel modeli 

Denklem 4’teki gibi belirlenir.  

 
3 2

2.57
( )

1.869 4.916 7.515
pG s

s s s


  
 (4) 

Benzer şekilde, yatay seviye hareket yolunun matematiksel 

modeli Denklem 5’teki gibi elde edilir.  

 
2

0.1511
( )

0.7281 0.3111
yG s

s s


 
 (5) 

TRMS için, dikey seviye çapraz yolu matematiksel modeli 

Denklem 6, yatay seviye çapraz yolu matematiksel modeli 

Denklem 7’deki gibi elde edilir.  

 
2

0.008407
( )

0.7783 0.02515
cpG s

s s


 
 (6) 

 
2

0.055045 0.08529
( )

0.2527 4.837
cy

s
G s

s s




 
 (7) 

Elde edilen transfer fonksiyonlarına göre kontrolör 

tasarımları yapılır.  

 

3.2. TRMS’nin Dikey Seviye Hareket Kontrolü 

Şekil 4, TRMS’nin dikey seviye hareket kontrolünün gerçek 

zamanlı simulink modelini gösterir. Bu model, Feedback 

Instruments firması tarafından prototip TRMS ile beraber 

sunulmaktadır. Modelde TRMS dikey seviye hareketi PID 

kontrolörle kontrol edilmiştir. Burada PID kontrolör, Denklem 

8 ile verilmiştir [26]. 

 

 

Şekil 4: Dikey seviye hareket yolu simulink modeli. 

 
8

( ) 5 10pC s s
s

    (8) 

Bu bölümde, TRMS dikey seviye hareket kontrolü için 

PI D 
 kontrolör tasarımı yapılmıştır. PI D 

kontrolör 

tasarımı yapılırken Denklem 4’teki matematiksel model 

alınarak optimizasyon modeli oluşturulmuştur.  Genetik 

algoritma kullanılarak kontrolör parametreleri elde edilmiştir. 

Elde edilen PI D 
 kontrolörün eşitliği Denklem 9’da 

verildiği gibidir. Burada, ITSE kriteri için J=0.213 şeklinde 

oluşmuştur. Şekil 4’te verilen modelde PID bloğu çıkarılarak, 

yerine PI D 
 kontrolör bloğu oluşturulmuştur.  
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 1.094

0.838

7.977
( ) 4.971 9.117pC s s

s
    (9) 

Denklem 8 ve Denklem 9’da verilen kontrolörlerin, Şekil 

4’te verilen gerçek zamanlı Simulink modeline uygulanması 

ile elde edilen sistemlerin kapalı çevrim birim basamak 

cevapları Şekil 5’te verilmiştir. PI D   kontrolörün, klasik 

PID kontrolöre göre daha iyi bir performans sergilediği 

şekilden görülmektedir. Sistemin, yüzde aşması klasik PID ile 

kontrol edildiğinde %42.94 iken, PI D   ile kontrol 

edildiğinde %38.03’e düşmektedir. Yerleşme zamanı PID ile 

kontrolde 14.27 s iken PI D   ile kontrol edildiğinde 9.97 

s’ye düşmektedir. Ayrıca PI D   ile kontrol edilen sistemin 

ürettiği kontrol sinyali Şekil 6’da, klasik PID ile kontrol 

edilen sistemin ürettiği kontrol sinyali Şekil 7’de verilmiştir.  

 

Şekil 5: PID ve PI D   ile kontrol edilen dikey seviye hareket 

modelinin gerçek zamanlı birim basamak cevapları. 

 

 

Şekil 6: Dikey hareket kontrolü için PI D 
 ile kontrol edilen 

sistemin ürettiği kontrol sinyali. 

 

Şekil 7: Dikey hareket kontrolü için PID ile kontrol edilen 

sistemin ürettiği kontrol sinyali. 

3.3. TRMS’nin Yatay Seviye Hareket Kontrolü 

TRMS’nin yatay seviye hareket kontrolünün gerçek zamanlı 

simulink modeli, Şekil 8’de verildiği gibidir. Modelde TRMS 

yatay seviye hareketi PID kontrolörle kontrol edilmiştir. 

Burada PID kontrolör, Denklem 10’da verildiği gibidir [26].  

 

 

Şekil 8: Yatay seviye hareket yolu simulink modeli. 

 
0.5

( ) 2 5yC s s
s

    (10) 

Burada, TRMS yatay seviye hareket kontrolü için PI D 
 

kontrolör tasarımı yapılmıştır. Denklem 5’teki matematiksel 

modele göre kesir dereceli kontrolör tasarımı yapmak amacıyla 

bir optimizasyon modeli oluşturulmuştur. Genetik algoritma 

kullanılarak kontrolör parametreleri elde edilmiştir. Elde 

edilen PI D 
 kontrolörün eşitliği Denklem 11’de verildiği 

gibidir. Burada, ITSE kriteri için J=0.279 şeklinde 

oluşmuştur. 

 0.86

0.948

2.544
( ) 4.999 4.999yC s s

s
    (11) 
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Denklem 10 ve Denklem 11’de verilen kontrolörlerin, 

Şekil 8’de verilen gerçek zamanlı Simulink modeline 

uygulanması ile elde edilen sistemlerin kapalı çevrim birim 

basamak cevapları Şekil 9’da verilmiştir. Şekil 9 

incelendiğinde, PI D  kontrolörün, klasik PID kontrolöre 

göre daha iyi bir performans gösterdiği görülmektedir. Sistem, 

PID ile kontrol edildiğinde yerleşme zamanı 32.17 s iken, 

PI D  ile kontrol edildiğinde 7.77 s’ye düşmektedir. Ayrıca, 

PI D   ile kontrol edilen sistemin ürettiği kontrol sinyali 

Şekil 10’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 9: PID ve PI D   ile kontrol edilen yatay seviye hareket 

modelinin gerçek zamanlı birim basamak cevapları. 

 

Şekil 10: Yatay hareket kontrolü için PI D 
 ile kontrol edilen 

sistemin ürettiği kontrol sinyali. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada genetik algoritma tabanlı bir optimizasyon 

yöntemi sunuldu. Çalışmada çift motorlu helikopter sisteminin 

gerçek zamanlı matematiksel modelinin belirlenmesi ve 

kontrolü gerçekleştirilmiştir. Doğrusal olmayan bir yapıya 

sahip çift motorlu helikopter modelinin dikey ve yatay seviye 

hareketlerinin kontrolü PI D 
 kontrolör kullanılarak 

sağlanmıştır. Üretici firma tarafından sunulan PID kontrolörler 

ve tasarımı yapılan PI D   kontrolörler, TRMS’nin hem 

dikey hem de yatay seviye hareketlerinin gerçek zamanlı 

kontrolünde kullanılarak, performans karşılaştırılmaları 

sağlanmıştır. PI D   kontrolör ile kontrol sağlandığında, 

dikey seviye hareket kontrolü için sistemin yerleşme zamanı 

yaklaşık 4 saniye azalırken, yatay seviye harekette 24 saniye 

azalmaktadır. Dikey seviye hareket kontrolünde maksimum 

yüzde aşmanın PI D   kontrolörle birlikte yaklaşık %5 

azaldığı görülmüştür.  

Elde edilen sonuçlar, PI D   kullanılarak doğrusal olmayan 

gerçek zamanlı iki giriş iki çıkışa sahip bir sistemin başarılı bir 

şekilde kontrolünün gerçekleştirildiğini göstermektedir.  
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Özet— Günümüzde elektrik enerjisinin üretimi için çok sayıda 

termik santraller kurulmuştur. Güç sistemlerinde üretilen 

elektrik enerjisinin salınım yapmadan kararlı bir şekilde elde 

edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Ambarlı’daki bir 

gaz türbin santralinin aktif güç çıkışı benzetim ortamında, güç 

sistemine uygulanan klasik PI kontrolör ile parametreleri 

Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO-PI), Yapay Arı Kolonisi 

(YAK-PI) ve Karınca Kolonisi (KKO-PI) yöntemleri kullanılarak 

optimize edilen PI Kontrolörler ile karşılaştırılarak incelenmiştir. 

 

Abstract— Recently, a large number of thermal power plants 

have been established for electrical energy which is generated in 

power systems must be obtained steadily without oscillation. In 

this study, active power output of a gas turbine power plant 

located in Ambarlı Turkey is simulated. In the simulation, 

classical PI controllers applied to the power system and PI 

Controllers whose parameters is optimized using Particle Swarm 

Optimization (PSO-PI), Artificial Bee Colony (YAK-PI) and Ant 

Colony (CCO-PI) methods is examined. 

 
1. Giriş 

 

 Elektrik enerjisi üretimi, son yıllarda artan talep ve çevre bilinci ile 

daha da önem kazanmıştır. Günümüzde, enerji üretiminin önemli bir 

kısmı fosil yakıt bazlı termik santraller tarafından sağlanmaktadır. 

Bununla birlikte, fosil yakıt gazları çevreye ve insan sağlığına zarar 

verebilir. Bu durumların ana nedenlerinden biri, enerji üretimi 

sırasında gaz türbini parametrelerinin değişmesidir. Bunun en basit 

kanıtı, yıllar boyunca meydana gelen termik santralin kazan ve ısıtma 

borusu yüzeylerinin kömür yakması sonucu meydana gelmesidir [1]. 

Bunun yanında,  hidroelektrik santralinin kontrolü tüketicilerin doğal 

beklentileri ve elektrik üretiminin gerekliliği nedeniyle önemli bir rol 

oynamaktadır [2]. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, enerji 

optimizasyonunun değerlerini minimize etmek ve santralin 

verimliliğini arttırmak için çeşitli optimizasyon algoritmaları 

kullanılmış olup kombine çevrim güç sistemleri için NSGA-II (Non-

dominated Sort Genetic Algorithm-II) algoritması önerilmiştir [3]. 

Böylece  güç sistemi için en uygun kontrol parametresi bulunmuştur. 

Bir başka çalışmada ise Genetik Algoritma ve Yapay Arı Kolonisi 

optimizasyonu yük tevzi merkezinde kullanılmış olup maliyet 
azaltma ve gaz emisyonu için büyük bir avantaj sağlamıştır [4]. 

 

Türkiye Ambarlı‟daki gaz türbini santrali için modern kontrol ve 

optimizasyon yöntemlerinin aktif güç-frekans kontrolüne olan etkileri 

[5]‟de incelenmiştir.  Bahsi geçen çalışmada, modellemesi yapılan 

elektrik üretim santrallerinin ünitelerinde bulunan kontrolörlerin 

tümü her seferinde aynı tutulmak kaydıyla ilk olarak PI kontrolör ve 

sırasıyla parametreleri Parçacık Sürüsü Optimizasyonu yöntemi ile 

optimize edilmiş PI kontrolör (PSO-PI), parametreleri Yapay Arı 

Kolonisi optimizasyonu yöntemi ile optimize edilmiş PI kontrolör 

(YAK-PI), PID kontrolör, parametreleri Parçacık Sürüsü 

Optimizasyonu yöntemi ile optimize edilmiş PID kontrolör (PSO-

PID) ve parametreleri Yapay Arı Kolonisi optimizasyonu yöntemi ile 

optimize edilmiş PID kontrolör (YAK-PID) olmak üzere altı farklı 

kontrolör kullanılmıştır. Parçacık sürüsü optimizasyonu tabanlı PI 

kontrolör bir termik santrale uygulanmış ve gaz türbinin en optimal 

kontrol sonucu verdiği gözlemlenmiştir [6]. 

 

 Gaz türbinlerinde sıcaklık ve yük frekans döngülerini kontrol 

etmek için YAK-PID algoritmasına dayalı gürbüz kontrol 

önerilmiştir [15]. Bahsedilen çalışmada, oturma zamanı ve aşım 

değeri göz önünde alındığında önerilen algoritmanın en optimal 
sonucu verdiği gözlemlenmiştir. 

  

Güç sistemlerine karınca kolonisi optimizasyonu uygulanarak 

optimal kazanç değeri PID (Proportional Integral Derivative) kontrol 

parametreleri elde edilmiştir [7]. Bu çalışmada KKO tabanlı PID 

(KKO-PID) kontrolör sistemin oturma zamanını minimum olduğu, 

sönümlenme salınımını en aza indirdiği ve aşım değeri yapmadığı 

gözlemlenmiştir. Bir başka çalışmada yeniden ısıtma termal güç 

sisteminin yük frekans kontrolü (Load Frequency Control-LFC) 

klasik PID kontrolör yöntemiyle kontrol edilerek modern 

optimizasyon yöntemi olan KKO-PID yöntemiyle karşılaştırılmıştır 

ve KKO-PID‟ nin en uygun sonuç verdiği vurgulanmış ve 
önerilmiştir [8]. 

 

  Bu çalışmada, öncelikle [5]‟de verilen Ambarlı‟daki Gaz Türbin 

Santralinin modeli kullanılarak her bir modülün blok diyagramı ile 

matematiksel modeli gösterilmiştir. Elde edilen model PI, PSO-PI, 

YAK-PI ve KKO-PI kontrolörler ile kontrol edilerek sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmak için oturma zamanı ve aşım 

parametreleri göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen sonuçlara 

göre yapay arı kolonisi ile optimize edilmiş PI kontrolör tercih 

edilmektedir. 

2. Gaz Türbini Matematiksel Model 

 Gaz türbini güç üreten sistemlerde kullanılır. Çalışma esnasında 

akışkanın fazı değişmemekte ve gaz olarak kalmaktadır. Hava 

sıkıştırılıp, yakılıp, türbinde genişletilerek güç elde edilir. 

 

 Gaz türbini santrallerinin çalışma prensibi; elde edilen doğalgaz 

regülasyondan ve ölçme istasyonundan (RMS) geçirilerek santralin 

çalışma basıncına düşürülür. Doğalgaz depolanır ya da sürekli bir gaz 

çevrimi ile hemen kullanılmak üzere santrale iletilir. Santral 

sahasındaki filtre istasyonundan geçirilen doğalgaz, gaz türbinlerinin 

yanma odalarına acil stop ve regülasyon vanaları üzerinden 

geçirilerek gönderilir. Ortak milde kompresör ve türbin 

bulunmaktadır. Kullanılan modelde hibrid yakıcılı iki adet büyük silo 

tipi yanma odası seçilmiştir. Yakma teknolojisi çevre mevzuatı 

açısından büyük önem arz etmektedir. Yanma sonrası oluşan atık gaz, 

eşik değerin (300 mg/Nm3) altında NOx gazı içermelidir. Yanma 
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odasındaki gerekli olan hava açık çevrim ile elde edilmekte olup hava 

filtreleri ile kullanılır [5, 9]. 

  

 Gaz türbini termodinamik anlamda incelendiğinde; bazı durumlarda 

kompresör, yanma odası ve türbinden oluşan tüm sistemi ifade 

etmekte bazı durumlarda ise sadece türbini ifade etmektedir. Ayrıca 

Gaz türbini jeneratörünün soğutulması için gerekli olan hava da 

buradan gönderilir. 

 Şekil 1‟de gaz türbininin basitleştirilmiş modeli verilmiştir. Basit gaz 

türbininde kompresöre giren atmosferik hava, sıkıştırılarak yanma 

odasına gönderilir. Yanma odasında yüksek basınçlı sıcak gaz, yakıt 

püskürtülerek yakılır. Yanma ürünleri türbinde genişletilerek iş elde 

edilir. Türbinin sağladığı işin büyük bir kısmı, kompresörü 

çalıştırmak için harcanırken bir kısmı ise yardımcı aletlerde 

kullanılır. Geriye kalan kısım santralden elde edilen net iştir. 

Basitleştirilmiş gaz türbinleri, hava standart şartlarını sağlamalıdır: 

 Akışkanın hava olduğu, çevrim boyunca ideal gaz gibi 

davranıldığı öngörülür. 

 Yanma işlemi göz önünde bulundurulmaz, akışkana 

dışarıdan sabit basınçta ısı verildiği varsayılır. 

 Türbin egzoz ve kompresör emme işlemleri ihmal edilir. 

Türbinden çıkan akışkan sabit basınç altında bir dış 

kaynağa ısı verdiği sonra kompresöre giriş yapıldığı 

düşünülür. 
 

 Sistemin dinamiğini oluşturan türbin ve yanma odası gibi 

parametreler açık çevrim elemanlarıdır. Ancak santral, kapalı bir 

sistem olarak düşünülmektedir. Sistemin modelini çıkartmak için 

hava standardı kabulleri dışında başka kabuller de yapılmıştır. Örnek 

verecek olursak, yaklaşık sonuçlar elde edilmesi için bazı hal 

değişimleri tersinir olarak kabul edilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Basit Gaz Türbini Çevrimi 

Şekil 1‟de Basit bir gaz türbini olan Brayton çevriminin P-V ve T-s 

grafiği verilmiştir. Isı alışverişleri sabit basınçta yapılmakta olup 

sıkıştırma ve genişleme işlemleri izontropiktir. Bu grafikte T-s 

diyagramı gaz türbini çevrimini ifade etmektedir. Entropinin arttığı 

yerden sabit basınç eğrilerinin birbirinden ayrıldığı görülmektedir. 

Türbin işi, kompresör işi, net iş ve verim gaz türbini çevrimine 

termodinamiğin 1. kanunu uygulanarak elde edilir. Özgül ısılar sabit 

kabul edilerek verimin basınç oranının fonksiyonu olduğu 

görülmektedir. Verim maksimum sıcaklığa bağlı olmayıp; özgül 

ısıların değişimi, verim sıcaklığına bağlıdır. 

 

 
Şekil 2: Brayton ve Carnot çevrimlerinin verimlerinin 

karşılaştırılması 

 Aynı sıcaklık aralığında çalışan ve aynı entropi değişimleri olan 

Brayton ve Carnot çevrimleri Şekil 2‟de gösterilmiştir. Grafikten 

anlaşılacağı üzere, Brayton çevriminin küçük Carnot çevrimlerinden 

oluştuğu görülmektedir. Böylelikle Carnot çevriminin verimi 

Brayton‟a göre daha yüksektir. Basitleştirimiş gaz türbini modeli 

Carnot çevrimi baz alınarak oluşturulmuştur [5,9]. 
 

 

2.1 Hız Regülatörü 
 

 Yükün değişimine bağlı olarak sürekli değişen türbin gücü, sabit 

değildir. Üretilen güç ile tüketim arasındaki dengesizlik türbinin 

hızında değişim olarak kabul edilmektedir. Yük değişken olursa, 

frekansın sabit kalması için üretimin de değişken olması gerekir. Bu 

iş hız regülatörü aracılığıyla yapılır. Hız regülatörü doğalgaz 

kombine çevrim santralindeki gaz türbininin yanma odasına giden 

gaz miktarını ayarlar. Bu çevrim kapalı bir çevrimdir ve güç ile hız 

hatası sıfır olana kadar çevrim devam eder. Gaz miktarı gaz 

türbininde kontrol vanası ile kontrol edilir. Stop vanası kontrol 

vanasının önüne seri olarak bağlanan vanadır ve koruma amaçlıdır 

[5]. Gaz türbin modeli Şekil 3‟te verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3: Gaz Türbin  Modeli 

Burada, Kd : Hız regülatörü kazancını, X : Hız regülatörü birincil 

zaman (gecikme) sabitini (saniye), Y : Hız regülatörü ikincil zaman 

(gecikme) sabitini (saniye) , a : Yakıcı sistemi kazanç sabiti, b : 

Yakıcı sistemi zaman (gecikme) sabitini (saniye),T_Y :Yanma odası 

zaman (gecikme) sabitini (saniye), T_GT :Türbin dinamik 

karakteristiklerine bağlı zaman (gecikme) sabitini (saniye) 

göstermektedir. Söz konusu parametrelerin hesaplanmış değerleri, 

Tablo 1‟de verilmiştir [5]. 

 

Tablo 1: Basitleştirilmiş Gaz Türbini parametre değerleri[5]. 

Parametre Kd X Y a b T_Y T_GT 

Değer 1 0.65 0.1 1 0.05 0.4 0.1 

 

 

2.2 Jeneratör için Genelleştirilmiş Basit Matematiksel Model 
 

 Güç sistemlerindeki jeneratörler genel olarak iki zıt momente sahip 

büyük birer kütle olarak düşünülür. Türbin jeneratör sisteminin 

fiziksel modeli Şekil 4‟te verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 4: Türbin-jeneratör sistemi fiziksel modeli 

  

 Mekaniksel moment      türbinde üretilir ve dönüş hızını arttıran 

bir etki göstermektedir. Bunun aksine yükün oluşturduğu elektriksel 

moment      ise hızın azaltılmasını sağlamaktadır. Bu iki momentin 

eşit olduğu sabit hızda      olmaktadır. Elektriksel yük artarsa 

      olmakta ve jeneratör yavaşlamaktadır. Bu durumda jeneratör 

yeniden hızlandırılmalıdır. Elektriksel yük azalırsa jeneratör 
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yavaşlatılır. Güç sistemlerinde bu durum sürekli tekrarlanır çünkü 

yük sabit değildir. Jeneratör denklemleri şu şekildedir. 

 

                                                                                                  (1) 

 

                                                                                                 (2) 

 

                                                                                (3) 
 

 Burada; I, faz başına düşen akımı,    alan akısını ,    açısal hızı, M,  

momenti ve     toplam torku göstermektedir. Başlangıç olarak bir tek 

dönen makine olduğu ve hızı   , faz açısı    olarak kabul edilmiştir. 

Talep edilen yükün artışından ya da mekanik ve elektriksel 

bozulmalardan dolayı    ve    değerleri değişecektir. Hızlanma 

durumunda makinenin hızı aşağıdaki denklemler ile gösterilmiştir. 
 

                                                                                            (4) 
 

   ∫          ∫         
 

 
        

 

 
           (5) 

                              

   (frekans değişimi) ise, 
 

       
 

  
                                                                               (6) 

 

ile gösterilir. Faz açısı sapması, hız sapması ve net ivmelendirme 

momenti arasındaki ilişki 

 

       (
 

  
)       (

  

   )                                                 (7) 

 

olarak verilmiştir. Böylece . 
 

                                                                                             (8) 

 

olarak sürekli durumdaki toplam net güç ile frekans değişimi 

arasındaki ilişki, 

 

      (
    

  
)   

    

  
                                                              (9) 

 

 olur. Bu eşitlik Laplace formunda yazılırsa, 

 

   
 

  
   

 

  
                                                                   (10) 

 

halini alır. Bu denklemlerden elde edilen sistemin blok diyagramı 

Şekil 5‟de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5: Türbin-jeneratör sisteminin blok diyagramı. 

 Frekans değişimi (    ile yük değişmesi (     arasındaki 

ilişki denklem (11)‟de verilmiştir 
 

                      
   

  
                                (11) 

 

 D, sönüm sabitini göstermektedir. Dönen kütle ve yükün indirgenmiş 

blok diyagramı Şekil 6‟da verilmiştir. 

 

 
Şekil 6: Dönen kütle ve yükün indirgenmiş blok diyagramı 

 Jeneratör uyarmasının öncesinde otomatik gerilim regülatörünün 

kuvvetlendirici ve uyarma blokları da eklenerek jeneratör modeli elde 

edilmiş olur. Şekil 7‟ de frekans değişimi çıkışına sahip jeneratör 

modeli gösterilmiştir [5]. 

 

 
 

Şekil 7: Frekans değişimi çıkışına sahip jeneratör modeli 

Güç sisteminin genel gösterimi Şekil 8‟de verilmiştir. 

 
 

Şekil 8: Bir güç sisteminin genel gösterimi 

 Şekilde 8‟de görülen R değeri, üretim ünitesinin hız çıkış gücü 

karakteristiğini belirler. R değeri, hız (  ) veya frekans 

bozulmasının    ), valf pozisyonu (      ) veya güç değişimi     ) 

oranına eşit olup; hız regülasyon sabiti veya kayması olarak da 

tanımlanıp  

 

  
  

   
 

  

   
 

     

   
                                                                      (12) 

 

biçiminde ifade edilir. Burada, Pjn: Jeneratör ünitesinin nominal aktif 

çıkış gücünü (MW), f2: Yüksüz durumda frekansını (Hz), f1: Nominal 

güç çıkışında frekansını (Hz), R: Hız regülasyon sabitini veya 

kaymasını (Hz/MW) göstermektedir. 

 

 Böylelikle hız regülasyon sabiti de sisteme eklenerek basitleştirilmiş 

jeneratör modeli Şekil 9 „da gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 9: Basitleştirilmiş Jeneratör modeli 

Burada, T_K: Kuvvetlendirme zaman (gecikme) sabitini (saniye), 

T_U: Uyarma zaman (gecikme) sabitini(saniye), M: Jeneratör zaman 

(gecikme) sabitini (saniye), D: Sönüm Sabitini, R: Hız regülasyon 

sabiti veya kaymasını (Hz/MW) göstermektedir. Parametrelerin 

hesaplanmış değerleri Tablo 2‟de verilmiştir. 
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Tablo 2: Basitleştirilmiş Jeneratör parametre değerleri [5] 

Parametre T_K T_U M D R 

Değer 0,25 1 0,1 1 1 

 

3. Modern Optimizasyon Kontrol Yöntemleri 
 

Bu bölümde, çalışmada kullanılacak olan Klasik PI, PSO-PI, YAK-PI 
ve KKO-PI kontrol yöntemleri ele alınmıştır. 

 

3.1 Klasik PI kontrolör 
 

 Kontrol sisteminin en iyi sonucunu elde etmek için sistemin cevap 

eğrisi yöntemi kullanılmış olup;  bu eğri Şekil 10‟da verilmiştir. 

 
Şekil l0: Bir sistemin birim basamak cevap eğrisi 

 Bir sistemde kontrolörün ayarlanmasına etki eden parametreler 

vardır. Bunlar; sistemin bir basamak giriş karşısında gösterdiği cevap 

eğrisinden ortaya çıkan zaman sabiti    , ölü zaman gecikmesi    ve 

sistem kazancı    olarak belirlenmiştir. Sistemin cevap eğrisi 

yöntemine göre PI kontrolörlerin parametreleri Tablo 3‟te verilmiştir. 
  

 Tablo 3: PI Kontrolörün Parametre Değerleri [5]. 

 
      

PI 
     

    
        

 

PI kontrolör yapısı denklemleriyle verilmiştir. 

 

              ∫       
 

 
                                                (12) 

  

  
                                                                                        (13)                                                                               

Burada     oransal kazanç katsayısını,    integral kazanç 

katsayısını,      ise zamana bağlı olarak elde edilen hatayı ifade eder. 

PI kontrolör için parametre değerleri olan           ve        

benzetim yazılımları sonucunda elde edilmiştir. 
 

3.2 Karınca Kolonisi Optimizasyonu Yöntemi ile Optimize Edilen 

PI-Kontrolör (KKO-PI) 
 

 Karıncaların davranışları incelenerek elde edilen algoritma (KKO) 

pek çok problemin çözümünde kullanılmaktadır. Karıncalar besin 

ararken yuva ile besin arasındaki yolları tespit ederler. Vücutlarından 

salgıladıkları feromon hormonu ile birbirleriyle iletişim kurarlar. 

İkiye ayrılan yolda yiyecek aramaya çıkan karıncalardan en kısa yolu 

bulan karınca daha çok feromon hormonu salgılar. Böylece diğer 

karıncalar da salgının yoğun olan tarafa doğru hareket ederler ve aynı 

şekilde salgı maddesi bırakarak yolun seçilim şansını artırırlar. 

Rastgelelik ve salgı miktarı en kısa yolun belirlenmesindeki en 

önemli parametrelerdir. Rastgele süreç olmasının sebebi karıncaların 

yeni yolları keşfetmesi içindir. Şekil 11‟de karıncaların en kısa 

yoldan yiyeceğe ulaşma için sergilediği davranış gösterilmiştir [10]. 

 
Şekil 11: Karıncaların En Kısa Yoldan Yiyeceğe Ulaşması [10] 

i noktasında bulunan bir karıncanın gideceği nokta,  

 

 
     = max ( , ) ( , )         eğer   0j i u i u q q

u J ik

 
  



                      (14) 

 

 ile gösterilmiştir. Burada, q0 olasılıkla feromonun en yoğun olduğu 

yoldur. ( , )i j  i ve j noktaları arasındaki feromon miktarı, seçilebi-

lirlik parametresi ( , )i j , i ve j noktaları arasındaki mesafenin tersi (

1 / ( , )i j ),  ve  ayarlanabilir parametrelerdir [11]. 

 Rastgele gidilen yol seçimi 1- q0 olarak verilmiştir. ( )kJ i
,
 i 

noktasında karıncaların ziyaret etmediği yollardır. Tüm yolların 

seçilme olasılıkları aşağıda verilmiştir [11]. 
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                   (15) 

 

 Algoritmada feromon yenilenmesi lokal feromon ve global feromon 

olmak üzere iki çeşittir. Bu feromonlar her iterasyonda karıncaların 

en kısa yolu bulmasına göre değişmektedir. 

 

( )ij t , t iterasyonuna kadar biriken feromon düzeyini, ( 1)k

ij t   t 

iterasyonundaki feromon düzeyini ve   ( 10  ) feromon 

buharlaşma parametresi olarak ifade edilmekte olup lokal feromonun  

( 1) (1 - ) ( )  ( 1)
1

m k
t t tij ij ij

k
       


                                (16) 

k
 1/L (t + 1)          k karıncası (i, j) 

                            yolunu kullanmışsa,k
Δτ (t + 1) =ij

 0                         diğer durumlarda







                           (17) 

 

denklemleriyle gösterilmiştir. Global feromon hesaplanması ise  

( 1) (1 - ) ( )  ( 1)
k

t t tij ij ij                                  (18) 

1
    ( , ) en iyi tura ait ise

( 1)( 1)

 0                     diğer durumlarda

i j
L tt bestij   





                   (19) 

ifadeleriyle verilmiştir. Bu çalışmada, [5]‟deki gaz türbin sistemi için 

Karınca Kolonisi Optimizasyonu sonucunda PI kontrolörün en uygun 

   ve    değerleri Tablo 4‟deki gibi elde edilmiştir. 
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Tablo 4: KKO-PI Parametreleri. 
 

KP Ki 

0,67725 0,88899 

 

3.2 Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Yöntemi ile Optimize Edilen 

PI Kontrolör (PSO-PI) 
 

 Kuş sürülerinin sosyal davranışlarını esas alarak oluşturulan parçacık 

sürüsü optimizasyonu (PSO) sayısal problemlerin en iyi sonucu 

bulması için tasarlanmıştır. PSO‟da her bir birey ya da parçacık bizim 

belirlediğimiz çözüm uzayında dolaşmaktadır. Optimizasyondaki her 

bir birey aday çözümünü göstermektedir. Herhangi bireyin 

pozisyonu, kendisinin deneyimi yani kendisinin daha önce ziyaret 

ettiği en iyi çözüm ve bütün sürünün ziyaret ettiği en iyi konumdan 

etkilenir. En iyi pozisyon global en iyi olarak isimlendirilecektir. 

Global en iyi değere ne kadar yakın olduğu uyumluluk (fitness) 

fonksiyonu kullanılarak ölçülmektedir. 

 

  Her bir birey iki boyutlu çözüm uzayında XY koordinat düzleminde 

çözüm aramaktadır. Bireyin hızı vx ve vy (X ve Y eksenleri boyunca 

hareket) ile tanımlanmaktadır.  Her birey kendi en iyi değerini “pbest” 

olarak hafızada tutar. Bunun yanı sıra her birey grubun en iyi değeri 

olan gbest bilgisini ve pbest bilgisini de hafızasında tutmaktadır. Her 

bir bireyin pozisyon ve hızları aşağıdaki iki denklem ile gösterilmiştir 

[12]. 

 

  
      

          (      
   

 )                    
                (20) 

  
      

    
                                                                            (21)                                        

 

 Burada,     ve      sırasıyla geçerli ve yeni birey konumlarını 

göstermektedir. Aynı şekilde    ve      sırasıyla geçerli ve yeni 

hızlarını göstermektedir.        ve       ,       ve       

konumlarına göre hızları göstermektedir. Bu vektörlerin birey 

konumunundaki değişimleri Şekil 12‟de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 12: Arama noktasının hareket prensibi 

 

 Hız aralıkları aşağıdaki bağıntılarla gösterilmiştir. 

                                          (22) 
 

                                                                           (23) 
 

 Lokal ve global arama performanslarının dengelenmesi için X 

kısıtlama katsayısı belirtilmiş ve  aşağıdaki gibi gösterilmiştir [14]. 
 

  
 

|    √     |
,                                                      (24) 

 

 Böylelikle kısıtlama faktörü sayesinde yeni hız güncelleme denklemi 

aşağıda verilmiştir. 
 

  
         

          (         
 )             

           
                                                                                    (25) 

 

 

Optimizasyonun içerisindeki yazılımın esas amacı; uyumluluk 

fonksiyonu olarak seçilen hatanın mutlak değerleri toplamını 

(Integral of Absolute Error-IAE)  sıfıra yaklaştırmasıdır [13]. 

 

 Hatanın mutlak değerleri toplam fonksiyonu (IAE) hedef fonksiyon 

olarak kullanılmıştır. Optimizasyonun amacı en uygun PI kazanç 

değerlerini bulmaktır. Bu çalışmada, [5]‟deki gaz türbin sistemi için 

Parçacık Sürüsü Optimizasyonu sonucunda PI kontrolörün en uygun 

   ve    değerleri Tablo 6‟daki gibi elde edilmiştir. 
 

Tablo 5. PSO-PI Parametreleri. 
 

KP Ki 

0,5880 0,7156 

 

3.4 Yapay Arı Kolonisi (YAK) Yöntemi ile Optimize 

Edilen PI Kontrolör (YAK-PI) 
 

 Bu bölümde, bir bal arısı sürüsünün davranışları ve yiyecek bulma 

temel ihtiyacı incelenmiştir. İncelenen arı sürülerinden YAK  (yapay 

arı kolonisi) algoritması çok boyutlu optimizasyon problemlerine 

çözüm bulunabilmesi için uyarlanmıştır. YAK algoritmasında arıların 

görevleri şu şekildedir; kâşif arılar yeni besin kaynaklarının 

bulunması işleminde görevli iken gözcü ve işçi arılar ise besin 

kaynaklarının kullanılması işleminde görev almaktadır. Algoritma 

adımları Tablo 6‟da verilmiştir. 

 

Tablo 6. YAK Algoritmasının Temel Adımları [5]. 

 

1: Başlangıç yiyecek kaynağı bölgelerinin üretilmesi 

2: Repeat 

3: İşçi arıların yiyecek kaynağı bölgelerine gönderilmesi 

4: Olasılıksal seleksiyonda kullanılacak olasılık değerlerinin görevli 

arılardan gelen bilgiye göre hesaplanması 

5: Gözcü arıların olasılık değerlerine göre yiyecek kaynağı    bölgesi 

seçmesi 

6: Kaynağı bırakma kriteri: limit ve kaşif arı üretimi 

7: Until çevrim sayısı = Maksimum çevrim sayısı 

 

 Rastgele yer üretme süreci, her bir parametrenin alt ve üst sınırları 

arasında rastgele değer üreterek denklem (26)‟da verilmiştir. 
 

       
                    

       
                                       (26) 

 

 Burada i=1…SN, j=1…D ve SN yiyecek kaynağı ve D ise optimize 

edilecek parametre sayısıdır. Aynı zamanda başlangıç aşamasında her 

kaynağın geliştirilmeme sayısını ifade eden          değeri de 

sıfırlanmaktadır. 
 

 Yeni kaynağın mevcut kaynak komşuluğunda belirlenmesinin 

benzetimi,  

                                                                                   (27) 

                                              

 

biçiminde tanımlanmaktadır     ile gösterilen her bir kaynak için bu 

kaynağın yani çözümün tek bir parametresi (rastgele seçilen 

parametresi, j) değiştirilerek    komşuluğunda    kaynağı 

bulunur.      ağırlık faktörüdür ve [-1,1] aralığında rastgele değer 

alır. 

j. parametreye ait olan alt veya üst sınır değerleri 
 

     {

  
           

   

       
             

   

  
           

   

                                          (28) 

 

eşitsizlikleriyle gösterilmiştir. Sınırlar dahilinde üretilen    parametre 

vektörü yeni bir kaynağı temsil etmektedir. Algoritmadaki uyumluluk 

fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. 

         {

 

    
                         

                      
}                                                (29) 

  20%~10%..min.. xxv maksmaks 

.maks.min vv 
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Burada       kaynağının yani çözümün maliyet değeridir.    ile    

arasında uygunluk değerlerine göre bir aç gözlü seçme işlemi 

uygulanır. Yeni bulunan    kaynağının yeri hafızaya alınır.    değeri 

geliştirilemezse          bir artırılır. 
 

 Gözcü arıların seleksiyonda kullanacakları olasılık değerlenmesinin 

hesaplanması aşağıda verilmiştir. 
 

   
        

∑          
  
   

                                                                               (30) 

 

Burada          , i. kaynağın kalitesini, SN görevli arı sayısını 

göstermektedir. 
 

 Gözcü arıların yiyecek kaynağı bölgesi seçmesi için her bir kaynak 

için [0,1] aralığında rastgele sayı üretilir ve    değeri bu üretilen 

sayıdan büyükse görevli arılar gibi gözcü arı da denklem (27)‟de 

kullanarak bu kaynak bölgesinde yeni bir çözüm elde ederler. Sonra, 

yeni çözümle eski çözümün uygunlukları karşılaştırılır. Yeni çözüm 

daha iyi ise bu çözüm alınır ve failurei sıfırlanır. Eski çözümün 

uygunluğu daha iyi ise bu çözüm muhafaza edilir ve failurei bir 

artırılır. Bu süreç tüm gözcü arılar için gerçekleştirilir [5]. Bir 

iterasyon sonunda failurei kontrol edilir. Failurei belli bir eşik 

değerinin üzerindeyse, artık bu kaynakta yiyeceğin bitmiş olduğunu 

ve başka bir yiyecek kaynağı araması gerektiğini ifade eder. Bu arı  

bir kâşif arıdır ve rastgele çözüm arama sürecinde denklem (27)‟de 

gösterilmiştir.  

 Bu çalışmada, [5]‟deki gaz türbin sistemi için Yapay Arı Kolonisi 

Optimizasyonu sonucunda PI kontrolörün en uygun    ve 

   değerleri Tablo 7‟deki gibi elde edilmiştir. 
 

Tablo 7. YAK-PI parametreleri. 
 

KP Ki 

0.6483 0.75 
 

4. Benzetim Sonuçlarının Karşılaştırılması 
 

 Bu çalışmada PI, PSO-PI, KKO-PI ve YAK-PI kontrolörler 

kullanılarak Gaz Türbini modeline uygulanmıştır. Sonuçların 

karşılaştırılması aşamasında daha nesnel bir değerlendirme 

yapılabilmesi için referans değeri 1 MW ve periyodu 200 sn olan 

kare dalga seçilmiştir. Kontrol edilmeye çalışılan sistem 

enterkonnekte şebekeye bağlı bir gaz türbini modeli olduğu ve aktif 

güç çıkışındaki dalgalanmaların şebeke frekansını olumsuz yönde 

etkilediği düşünülürse böylesine kritik bir sistem için kullanılan en 

uygun optimizasyon yöntemini bulabilmek ve değerlendirmek 

amacıyla %1‟lik band kullanılmıştır. Şekil  13‟de  kontrolörlerin 

etkilerinin bir arada görülebilmesi için aynı şekil üzerinde tüm çıkış 

eğrileri gösterilmiştir. Yukarıda bahsedilen %1‟lik band 

değerlendirmesinin daha rahat bir şekilde incelenebilmesi için kritik 

öneme sahip zaman aralığı yakınlaştırılarak Şekil 14‟ de sunulmuştur. 

 
Şekil 13: Benzetim Sonuçları 

Bu çalışmada kullanılan dört kontrol yöntemine ilişkin benzetim 

sonuçları Tablo 8‟de verilmiştir. Tablo 8 incelediğinde yüzde aşım 

değeri ve oturma zamanı açısından benzetim sonuçları içerisinde en 

uygun uygun sonuç veren kontrolörlerin PSO-PI ve YAK-PI olduğu 

görülmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tablo 8. Benzetim Sonuçları. 
 

Aşma Değeri 

(%) 

Oturma 

Zamanı (sn) 

PI - 16 

PSO-PI - 3,97 

KKO-PI 3 5,31 

YAK-PI - 3,97 
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Şekil 14: Benzetim Sonuçlarının Yakınlaştırılmış Hali

  

5. Tartışma ve Sonuç 

 Bu çalışmada, Türkiye Ambarlı'daki Gaz Türbini Santrali modeli 

analiz edilmiştir. Bu sistemde kullanılan kontrolör kazanç 

parametreleri öncelikle klasik kontrol PI yöntemi kullanılarak elde 

edilmiştir. Daha sonra modern optimizasyon yöntemlerinden PSO, 

YAK ve KKO ile sistemin kontrol kazançları yeniden elde edilerek 

birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçlarından da 

anlaşılacağı üzere en uygun sonuç veren kontrolörler PSO-PI ve 

YAK-PI olmuştur. Her iki kontrolör için de aşma değeri yoktur ve 

oturma zamanları 3,97 saniyedir. Ancak sonuç eğrileri detaylı olarak 

incelendiğinde YAK-PI kontrolörüne ait sonuç eğrisinin set değere 

uyum aşamasında daha yumuşak bir geçiş sağladığı 

gözlemlenmektedir. Bu sebeple bu tip santral modellerinin aktif güç 

kontrolleri için parametreleri yapay arı kolonisi ile optimize edilmiş 

PI kontrolör tercih edilebilir. İleride bu çalışmanın genişletilerek söz 

konusu modelin modern optimizasyon yöntemlerinin yanı sıra Yapay 

Sinir Ağları ve Genetik Algoritma gibi modern kontrol yöntemleri ile 

kontrol edilerek sonuçların literatüre sunulması planlanmaktadır 
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Özetçe
Bu bildiride, çok etmenli sistemlerdeki yüksek dereceli oy-

daşım için parametre optimizasyonu problemi incelenmiştir.
Yüksek dereceli oydaşımda parametre seçimi kararlılık açısın-
dan önemli olduğu gibi, yakınsama hızı üzerinde de etkilidir.
Salp sürüsü optimizasyon algoritması kullanılarak, parametre
uzayında kararlılığı ve en hızlı oydaşımı sağlayacak olan para-
metrelerin seçim yöntemi açıklanmıştır. Önerilen yöntemin ba-
şarımı, ikinci derece dinamiklere sahip çok etmenli bir ağda test
edilmiştir.

Abstract
In this paper, we study the parameter optimization problem

for higher order consensus in multi-agent systems. In higher or-
der consensus, parameter selection is important for stability as
well as the rate of convergence. Using salp swarm optimization
algorithm, a controller parameter selection method is proposed
which provides stability and the fastest convergence rate. The
performance of the proposed method is tested in a multi-agent
network with second order dynamics.

1. Giriş
Çoklu dinamik etmenlerden oluşan sistemlerde akın, küme-
lenme ve senkronizasyon gibi kolektif davranışların bulunması
ve bunların biyolojik sistemler, algılayıcı ağları, insansız hava
araçları (İHA) ve gezgin robot takımları gibi geniş uygulama
alanlarına sahip olması, bu konuda kayda değer sayıda araştırma
yapılmasına yol açmıştır. Özellikle bir grup etmenin kendi ara-
sında bilgi paylaşarak ortak bir karar üzerinde uzlaştığı oydaşım
problemi bu kapsamda en önemli problemlerden biri haline gel-
miştir [1–3]. Literatürde yer alan mevcut çalışmaların çoğu et-
menlerin birinci derece integratör dinamikleriyle modellendiği

basit durumu ele almaktadır. Öte yandan, gerçek uygulamalarda
çalışabilecek ölçeklenebilir oydaşım algoritmalarının tasarlan-
ması, etmenlerin yüksek dereceli dinamiklerle modellenmesi
gerektirmektedir. Bu nedenle, araştırmacılar son yıllarda yük-
sek dereceli oydaşımın sağlanması için gerekli koşulların belir-
lenmesi üzerinde çalışmaktadırlar [3, 4].

Oydaşımın sağlanması için denetim parametreleri üzerinde
gerekli koşulların bulunmasının yanısıra, bu koşulları sağlayan
parametrelerin belirlenmesi de önemli bir problemdir. Bunun
yanında kararlılığı sağlayan parametrelerin arasında en hızlı ya-
kınsamayı sağlayacak olan parametrelerin bulunması, yani pa-
rametre en iyilemesi için de doğadaki biyolojik sistemlerden
esinlenerek oluşturulmuş çeşitli optimizasyon (en iyileme) al-
goritmaları kullanılabilmektedir. Bu algoritmalar temelde ana-
litik, sezgisel ve meta-sezgisel olarak üç başlık altında incele-
nebilir. Günümüzde meta-sezgisel algoritmalar hız, karmaşık-
lık ve yerel optimumdan kaçınma gibi avantajlarından dolayı
hesaplama problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır. Gene-
tik algoritma (GA) [5], Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO)
[6] ve Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) [7] gibi meta-
sezgisel yöntemlerde optimizasyon problemi yalnızca girdiler
ve çıktılar kullanılarak çözülmektedir. Önerilen algoritmaların
literatürdeki yararlarına rağmen, [8] tarafından bu algoritmala-
rın hiçbirinin tüm optimizasyon problemlerini çözemediği ka-
nıtlanmıştır. Başka bir deyişle, tüm metasezgisel yöntemler, tüm
optimizasyon problemlerini çözerken benzer performans göste-
rir. Bu nedenle, optimizasyon problemlerini etkin bir şekilde ele
almak için yeni bir metasezgisel optimizasyon aracı olan Salp
Sürüsü Algoritması önerilmiştir [9].

Bu çalışmada, yüksek dereceli dinamiklere sahip çok et-
menli bir sistemde oydaşımın sağlanması için gerekli kontrol
parametrelerinin seçilmesi problemi çalışılmıştır. Kontrol para-
metrelerinin belirlenmesi için meta-sezgisel bir eniyileme algo-
ritması olan Salp Sürüsü Algoritması (SSA) kullanılmıştır. Kul-
lanılan yöntem ile birlikte sistemin kararlılığı sağlanırken aynı
zamanda oydaşım algoritmalarının önemli performans ölçütle-
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rinden biri olan yakınsama hızı en iyilemesi gerçekleştirilmiştir.
Bu bildiri şu şekilde düzenlenmiştir: 2. bölümde çalışmanın

matematiksel altyapısını oluşturan kavramlar verilmiştir. 3. bö-
lümde yüksek dereceli çok etmenli sistemlerde oydaşımın ger-
çekleşmesi için kontrol parametrelerinin belirlenmesi problemi
tanımlanmış olup benzetim çalışmaları sunulmuştur. Son bö-
lümde ise çalışmaya ilişkin sonuçlar özetlenmiştir.

2. Matematiksel Altyapı
Bu bölümde, çalışmanın altyapısını oluşturan çizge kuramı,
yüksek dereceli dinamiklere sahip sistemlerde oydaşım ve salp
sürüsü en iyileme algoritması yer almaktadır.

2.1. Çizge Kuramı

Verilen G = (V, E ,A) yönlü çizgesi n etmenli bir ağı temsil
ediyor olsun. V = {v1, v2, . . . , vn} kümesi ağdaki düğümleri,
E ⊆ V × V kümesi düğümler arası bağlantıların tanımlan-
dığı kenar kümesini ve A = [aij ] ∈ Rn×n matrisi ise ne-
gatif olmayan ağırlıklandırılmış bitişiklik matrisini ifade eder.
Eij = (vi, vj) yönlü kenarı, i düğümünden j düğümüne bilgi
akışı olduğunu ifade eder. Ağırlıklandırılmış bitişiklik matrisi-
nin negatif olmayan elemanları aij > 0 ⇔ Eij ∈ E ve eğer
Eij /∈ E veya i 6= j ise aij = 0 koşullarını sağlar. Yönlü
G = (V, E ,A) çizgesinin Laplas L = [lij ] matrisinin eleman-
ları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

lij =


n∑

k=1,k 6=i

aik, eğer i = j

−aij , eğer i 6= j.

(1)

2.2. Yüksek Dereceli Oydaşım Algoritması

G = (V, E ,A) yönlü çizgesi ile ifade edilmiş n etmenli bir ağı
ele alalım. Her bir etmen m. derece integratör dinamikleri ile
aşağıdaki şekilde modellenmiş olsun:
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(2) dinamiklerinde, x(q)i ∈ RN (i = 1, . . . , n ve q =

1, . . . ,m), i. etmenin k. adımdaki q. dereceli durum değişke-
nini ifade etmektedir. Buna göre, i. etmenin kontrol girdisi aşa-
ğıdaki şekilde önerilebilir:

ui(k) =

m∑
q=1

kq

n∑
j∈Ni

aij
(
x
(q)
j (k)− x(q)i (k)

)
. (3)

(3) denkleminde, Ni, i etmeninin komşularının kümesini ve
kq > 0, (q = 1, . . . ,m) ise tasarlanacak denetleyicinin pa-
rametrelerini belirtir. Laplas matrisinin tanımı gereği, (2) dina-

mikleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenebilir:
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Burada lij Laplas matrisinin L elemanlarına karşılık gelir.
Sistemdeki i. etmenin durum değerlerini içeren vektör

yi(k) = [x
(1)
i (k)T , . . . , x

(m)
i (k)T ]T olarak tanımlandığında,

tüm etmenlerin durumlarını içeren sistem durum vektörü
y(k) = [y1(k)T , . . . , yn(k)T ]T olarak ve (4) sistemi

y(k + 1) = Γy(k) (5)

olarak ifade edilebilir.
Burada Γ matrisi

Γ =


I I

. . .
. . .
I I

−k1L · · · −km−1L I − kmL

 (6)

olarak tanımlanır. Bu sayede, yüksek dereceli oydaşım problemi
matris formunda ifade edilebilir. Γ matrisinin yapısı gereği, 1’de
en az m adet özdeğeri olmak zorundadır ve oydaşım problemi-
nin çözülebilmesi için en büyük m + 1. özdeğeri 1’den küçük
olmalıdır [3].

Tanım 1 (Oydaşım) (2) dinamiklerine sahip çok etmenli bir
ağda, eğer her xi(0), i = 1, . . . , n başlangıç koşulu için

lim
k→+∞

‖ x(m)
i (k)− x(m)

j (k) ‖= 0, i, j = 1, . . . , n

sağlanıyorsa ağdaki etmenler m. mertebeden oydaşıma erişir-
ler.

Verilen herhangi bir yönlü G = (V, E ,A) çizgesiyle mo-
dellenmiş bir ağdaki etmenlerin oydaşımı sağlaması için gerekli
ki > 0, i = 1, . . . ,m kontrol parametrelerinin tasarlanması bu
çalışmanın amacını oluşturur.

2.3. Salp Sürüsü Optimizasyon Algoritması (SSA)

Salplar denizanalarına benzer bir şekilde hareket eden şeffaf
gövdeli bir deniz canlısıdır. Salp sürüleri derin okyanuslarda
besin arama faaliyetleri sırasında ortak zincirler oluşturarak be-
sin ararlar. Bu davranış, salpların besin kaynağını takibi bo-
yunca daha fazla kinetik enerji kazanmalarına yardımcı olur.
Salp Sürüsü Optimizasyon Algoritması, optimizasyon problem-
lerini etkin bir şekilde ele almak için önerilen yeni bir meta-
sezgisel en iyileme aracıdır [9]. SSA algoritması, salpların zin-
cirler oluştururak besini çevirmesi fikrinden esinlenerek geliş-
tirmiştir. SSA’da salp zincirleri, lider ve takipçiler olarak adlan-
dırılan iki sınıftan oluşur. Lider, zincirin başında yer alırken, di-
ğer üyeler takipçi rolünü üstlenirler. Lider salp sürünün yönünü
ve hareketini yönlendirirken, takipçi salplar ise diğer takipçilere
bağlı olarak davranırlar.
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Salp sürüsü matematiksel olarak modellendiğinde, salpların
konumları n boyutlu arama uzayında tanımlanır. Burada n, ele
alınan problemlemdeki değişken sayısını ifade eder. Böylece,
salpların konum bilgileri iki boyutlu Z matrisinde saklanmak-
tadır. Aynı zamanda salp sürüsünün hedefi olan F değişkeni ise
besin kaynağını olarak tanımlanmıştır. SSA algoritmasında, be-
sin kaynağı tüm salpların hedef konumunu belirtir. Buna göre,
lider salpin konumu şu şekilde güncellenir:

z1j =

{
Fj + c1(ubj − lbj)c2 + lbj c3 ≥ 0.5

Fj − c1(ubj − lbj)c2 + lbj c3 < 0.5
(7)

(7)’te z1j ilk (lider) salpin j. boyuttaki konumunu, Fj besin kay-
nağının j. boyuttaki konumunu, ubj j. boyutun üstten sınırla-
yan değerini, lbj j. boyutun alttan sınırlayan değerini ve c1, c2
ve c3 ise rastgele sayıları göstermektedir.

Lider salpin pozisyonunu sadece besin kaynağına göre gün-
cellediği (7)’de belirtilmiştir. Burada yer alan c1 katsayısı SSA
algoritmasının başarımında oldukça önemli bir parametredir.
Bu parametre fiziksel olarak salp sürüsünün arama ve sömürme
davranışının dengeli olarak sürdürülmesini sağlar ve matema-
tiksel olarak aşağıdaki şekilde tanımlanır:

c1 = 2e−( 4w
W

)2 (8)

(8)’de w güncel iterasyona ve W ise maximum iterasyon sayı-
sına karşılık gelmektedir. c2 ve c3 parametreleri [0,1] aralığında
birörnek ve rastgele üretilen sayılardan oluşmaktadır. Takipçile-
rin pozisyonlarını güncellemek için Newton’un hareket yasası
denklemleri kullanılmaktadır:

zij =
1

2
at2 + v0t (9)

(9)’de zij , i ≥ 2, i. takipçi salpin j. boyuttaki pozisyonunu gös-
terir. t zamanı, v0 ilk hızı ve a =

vfinal

v0
ivmeyi temsil etmek-

tedir.
En iyilemedeki zaman yinelemeli olduğundan, yinelemeler

arasındaki tutarsızlık 1’e eşittir, v0 = 0 olduğu göz önüne alın-
dığında (9) aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

zij =
1

2
(zij + zi−1

j ). (10)

Böylece, (7) ve (10) dinamikleri kullanılarak salp zincirleri si-
müle edilebilir.

SSA algoritması çalışma prensibi aşağıdaki adımlarla özet-
lenebilir:

1. Adım: Birden fazla salp rastgele konumlardan başlatılarak glo-
bal optimuma yaklaşmaya başlanır.

2. Adım: Her bir salpin uygunluk parametresi hesaplanır, en iyi
uygunluğa sahip olan salp bulunur.

3. Adım: En iyi uygunluk değerli salpin konumu, salp zinciri ta-
rafından kovalanacak olan besin kaynağı F değişkenine
atanır.

4. Adım: c1 katsayısı (8) kullanılarak güncellenir.

5. Adım: Her bir boyut için, lider salpin konumu ve takipçi salp-
ların konumu (7) ve (10) denklemleri kullanılarak gün-
cellenir. Eğer herhangi bir salp arama uzayının dışına çı-
karsa, sınırlara geri getirilir.

1 32 4 5

Şekil 1: 5 etmenli örnek bir ağ.

6. Adım: Seçilen bir sonlandırma kriteri sağlanmıyorsa 2. adıma
dönülür; sağlanıyorsa algoritma sonlandırılır.

Öncelikle algoritma, birden fazla salpi rastgele konumlardan
başlatarak global optimuma yaklaşmaya başlar. Daha sonra her
bir salpin uygunluk parametresi hesaplanır, en iyi uygunluğa sa-
hip olan salp bulunur. En iyi uygunluk değerli salpin konumu,
salp zinciri tarafından kovalanacak olan besin kaynağı F değiş-
kenine atanır. Bu arada, c1 katsayısı (8) kullanılarak güncelle-
nir. Her bir boyut için, lider salpin konumu ve takipçi salpların
konumu (7) ve (10) denklemleri kullanılarak güncellenir. Eğer
herhangi bir salp arama uzayının dışına çıkarsa, sınırlara geri
getirilir. Başlatma hariç yukarıdaki tüm adımlar, bir son kriteri-
nin yerine getirilmesine kadar tekrarlı bir şekilde gerçekleştiri-
lir.

3. Yüksek Dereceli Oydaşımda Kontrol
Parametrelerinin Eniyilenmesi

3.1. Problem Formülasyonu

m. dereceden dinamiklere sahip etmenlerin bulunduğu bir ağ-
daki oydaşımda, kararlılığı ve bunun yanında en hızlı yakınsa-
mayı sağlayan ki (i = 1, . . . ,m) parametrelerini bulma prob-
lemi aşağıdaki gibi formüle edilebilir.

min λ∗(Γ)

kısıtlar lbi ≤ ki ≤ ubi i = 1, . . . ,m
(11)

Burada λ∗(Γ) fonksiyonu, Γ matrisinin mutlak değerce m+ 1.
en büyük özdeğerini temsil etmektedir. Bunun nedeni, proble-
min formülasyonundan dolayı matrisinm adet özdeğerinin 1’de
bulunmak zorunda oluşudur. Eğer ki parametreleri kullanıldı-
ğında sistem kararlı olmuyorsa, bu Γ matrisininm+ 1. özdeğe-
rinin 1’den büyük ya da 1’e eşit olduğu anlamına gelmektedir.
Sistemi kararlı yapan parametreler seçildiğinde ise, Γ matrisi-
nin m + 1. özdeğeri 1’den ne kadar küçük ise, sistem o kadar
yüksek yakınsama hızına sahiptir.

3.2. Benzetim Çalışmaları

İlingesi Şekil 1’de verilmiş olan 2. derece dinamiklere sahip çok
etmenli bir ağı ele alalım. Bu ağ ilingesi yol ilingesi olarak isim-
lendirilir ve araç konvoy uygulamalarında kullanılır. Buna göre,
Γ matrisi (6) aşağıdaki şekilde ifade edilir.

Γ =

[
In In

−k1L In − k2L

]
(12)

Şekil 1’de gösterilen çizgede tanımlanmış ikinci dereceden
oydaşım probleminde Laplas matrisinin

L =


0 0 0 0 0

−1 1 0 0 0

0 −1 1 0 0

0 0 −1 1 0

0 0 0 −1 1

 (13)
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olarak seçildiği durum için kararlılık bölgesinde ve en hızlı ya-
kınsamayı sağlayan k1 ve k2 denetleyici parametrelerini bul-
mak amaçlanmıştır. Bu amaçla salp sürüsü en iyileme algorit-
masının parametreleri Tablo 1’deki gibi seçilerek 1000 kez ça-
lıştırıldığında, elde edilen en iyi optimizasyon sonucuna göre
Γ matrisinin (m + 1). en büyük özdeğerinin iterasyona bağlı
değişimi Şekil 2’deki gibi ve salpların 1, 100, 400 ve 1000. ite-
rasyondaki konumları Şekil 3’te gösterildiği gibi olmaktadır.

Tablo 1: Salp sürüsü algoritmasında kullanılan parametreler

Parametre adı Parametre değeri
ub1 100
ub2 100
lb1 -100
lb2 -100

Sürüdeki salp sayısı 15
Maksimum iterasyon sayısı 1000
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Şekil 2: λ∗’ın iterasyona bağlı değişimi.

Bulunan değerin en iyi olduğunu göstermek amacıyla, kont-
rolör parametrelerinin kararlılık bölgesi ve bu bölgedeki para-
metreler kullanıldığında Γ matrisinin m + 1. özdeğeri Şekil
4’te verilmiştir. Salp sürüsü optimizasyon algoritması kullanıl-
dığında, kararlılığın yanısıra en hızlı yakınsamayı sağlayan k1,
k2 parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu değer,
Şekil 5’teki en koyu bölgede yer almaktadır. Salp sürüsü al-
goritması ile hesaplanan optimum k1 ve k2 değerleri k1 = 1

ve k2 = 2 olarak belirlenmiştir. Bu değerler kullanıldığında
λ∗’nin mümkün olan en küçük değeri olan 0 elde edilmekte
olup, sonucun optimal olduğu Şekil 4’ten doğrulanabilmekte-
dir.

İkinci derece dinamiklere sahip oydaşım probleminde, seçi-
len x(1)i = i/30 ve x(2)i = i (i = 1, . . . , n) başlangıç durumları
için salp sürüsü optimizasyon algoritması ile bulunan ve en hızlı
yakınsamayı sağlayan k1 = 1 ve k2 = 2 denetleyici parametre-
leri kullanıldığında, etmenlerin durumlarının zamanla değişimi
Şekil 5’te gösterilmiştir. Beklendiği gibi, x(2)i durumları sabit
bir değere yakınsarken, bunun ayrık integrali olarak da ifade
edilebilen x(1)i durumları doğrusal bir fonksiyona yakınsamış-
tır.
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Şekil 3: Salp sürülerinin (a) 1, (b) 100, (c) 400 ve (d) 1000.
adımdaki konumları.
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Şekil 4: k1-k2 parametre uzayında sistemin kararlılık bölgesi
ve bu parametrelere karşılık gelen Γ’nın (m + 1). en büyük
özdeğeri

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, yüksek dereceli dinamiklere sahip çok etmenli
yönlü çizgelerle ifade edilen sistemlerde kontrol parametrele-
rinin seçimi için meta-sezgisel bir en iyileme yöntemi kulla-
nılmıştır. Kullanılan yöntem ile sistemin kararlığı sağlanırken
yakınsama hızının da en iyilenmesi gerçekleştirilmiştir. 5 et-
menli örnek bir ağda yapılan benzetimlerde, sistemin oydaşımı
için sayısal sonuçlar sunulmuştur. Bildiride benzetim çalışma-
ları yapılmamış olmakla birlikte, salp sürüsü algoritmasının li-
teratürde yaygın olarak kullanılan parçacık sürüsü optimizas-
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Şekil 5: Ağdaki etmenlerin durumlarının değişimleri.

yonu ve karınca kolonisi optimizasyonu gibi diğer metasezgi-
sel algoritmalar ile kıyaslandığında, çoğu amaç fonksiyonu için
daha iyi sonuçlar verdiği [9]’da gösterilmiştir. Gelecek çalışma-
larda ise sistemde girdi gecikmesi olduğu durumunda kontrol
parametrelerinin seçilmesi ele alınacaktır.
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Özetçe 

Bu çalışmada stokastik arama tabanlı optimizasyon 

algoritmasına Uniform, Chi-Square, Eksponansiyel ve 

Ragleigh olasılık dağılım fonksiyonları uygulanarak dağılım 

fonksiyonlarının stokastik arama tabanlı optimizasyon 

algoritmalarına olan etkileri analiz edilmektedir. 

Klasik rastgele arama algoritması uniform dağılım 

fonksiyonuna göre kodlanmıştır. Daha sonra bu kod diğer üç 

olasılık dağılım fonksiyonları göre güncellenerek toplam dört 

farklı rastgele arama algoritması kodu elde edilmiştir. 

Oluşturulan optimizasyon algoritmaları ile olasılık dağılım 

fonksiyonlarının etkileri literatürden alınan kesir dereceli 

doğrusal olmayan bir sisteme kesir dereceli ve tam sayı 

dereceli kontrolörler tasarlanarak karşılaştırmalı olarak 

gösterilmiştir.  Optimizasyon süresince algoritmalar eşit şartlar 

altında çalıştırılmıştır. 

Abstract 

In this study, effect of the distributions function of 

optimization methods are analyzed by applying uniform  Chi-

Square, Exponantional and Ragleigh random distribution 

functions to stochastic based search optimization methods. 

Classical random search algorithm was coded for uniform 

random distribution function. Then four types of different 

codes configurations were generated by updating the code 

with three different probability distribution functions.  

Proposed optimization methods were tested with designing 

fractional order and integer order controller for fractional 

order nonlinear model taken from the literature. During to 

optimization process, algorithms were run under the same 

conditions. 

1. Giriş 

Mühendislik problemleri modellenemeyen veya rastsal birçok 

bileşene sahiptir. Bundan dolayı mühendislik problemlerinin 

çözümünde analitik metotların yanında nümerik metotlarda 

kullanılır. Özellikle son yıllarda mühendislik problemlerinin 

çözümünde nümerik optimizasyon yöntemleri tercih edilir [1-

4].  

Nümerik optimizasyon yöntemlerinde de yaygın olarak 

stokastik süreçleri kullanan metasezgisel yöntemler tercih 

edilir. Bu tarz yöntemlerle çözümlenmiş birçok mühendislik 

problemi literatür de bulunabilir. Örneğin güncellenmiş tabu 

arama optimizasyon algoritmasıyla tam sayı dereceli 

sistemlere kesir dereceli ve tam sayı dereceli kontrolörlerin 

tasarlandığı çalışma [5]’de sunulmuştur. Sürekli zamanlı kesir 

dereceli bir filtre yapısının Kesir dereceli Darwinian 

optimizasyon yöntemiyle ayrıklaştırıldığı çalışma [6]’da 

gösterilmiştir. [7]’de büyük patlama büyük çöküş 

optimizasyon algoritmasıyla çoklu amaç fonksiyonuna göre 

kontrolörün tasarlandığı çalışma gösterilmiştir.  Parçacık sürü 

optimizasyon algoritmasıyla sürekli zamanlı kesir dereceli 

filtrelerden ayrık bir filtrenin elde edildiği ve ayrık filtrenin 

ses verisi üzerinden deneysel olarak kullanıldığı çalışma  

[8]’de verilmiştir. 

Özellikle metasezgisel arama algoritmaları önerilirken 

doğadaki hayvanlardan, böceklerden veya doğa olaylarından 

esinlenilmiştir. Örneğin guguk kuşu optimizasyon algoritması, 

guguk kuşunun parazit olarak kendi yumurtasını başka bir 

kuşun yuvasına bırakması davranışından esinlenilmiştir [9]. 

Harris şahinlerinin sürü halinde tavşanı avlama yöntemleri 

modellenerek yeni bir optimizasyon algoritması önerilmiştir 

[10].  [11]’de Newton’un ikinci fizik kanununda hareketle hız, 

ivme, kuvvet tanımlarından faydalanılarak yapay fizik 

optimizasyon algoritması önerilmiştir.  

Bunların yanı sıra araştırmacılar tarafında yoğunlukla tercih 

edilen yöntemlerden bazıları olan yapay arı kolonisi 

optimizasyon algoritmasında [12] arıların davranışından, 

yapay karınca kolonisi optimizasyon algoritmasında [13] ise 

karıncaların davranışından ilham alınmıştır. Bunlar gibi sayısı 

şuan binleri aşan yöntem literatüre önerilmiştir ve önerilmeye 

devam etmektedir. 

Bilindiği gibi stokastik arama algoritmaları genellikle rastgele 

arama işlemi için uniform dağılım fonksiyonunu kullanır. 

Bundan dolayı ilgili bir algoritmada dağılım fonksiyonunun 

tanımı değiştirmek optimizasyon algoritmalarının 

performansını etkileyebilir. Bunun yanı sıra nümerik bir 

yönteme analitik katkılar sağlayarak daha geniş bir alanda 

kullanımı  sağlanabilir. 
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Bu çalışmada literatürde olan  stokastik arama algoritması [14] 

özgün olarak Uniform Dağılım Fonksiyonuna (UDF), Chi 

Square Dağılım Fonksiyonuna (CSDF), Eksponansiyel 

Dağılım Fonksiyonuna (EDF) ve Ragleigh Dağılım 

Fonksiyonuna (RDF) göre sırasıyla kodlanmış ve 

optimizasyon algoritmaları oluşturulmuştur [15]. 

Son yıllarda özellikle kontrol alanında tam sayı dereceli 

integro diferansiyel ifadelerin yerine kesir dereceli integro 

diferansiyel ifadeler kullanılmaktadır. Literatürde başarılı 

sonuçların alındığı kesir dereceli kontrol ve kesir dereceli 

sistem modelleme alanında birçok güncel çalışma bulunur 

[16-19].  

Bu çalışmada ise farklı dağılım fonksiyonlarını rastgele arama 

algoritmasına etkisinin analizi literatürde bulunan kesir 

dereceli doğrusal olmayan Hammerstein tipte olan bir sistem 

modeli [20]  için kesir dereceli ve tam sayı dereceli 

kontrolörler optimizasyon ile tasarlanmış ve sonuçlar 

karşılaştırmıştır. 

Bu sayede herhangi bir mühendislik problemine optimizasyon 

algoritmasının nasıl uygulanması gerektiği ve farklı dağılım 

fonksiyonlarının kullanımının etkisinin analizi simülasyon 

modelleri üzerinde gösterilmiştir. 

Çalışmada 2. Bölümde kullanılan farklı analitik dağılım 

fonksiyonlarının temel tanımları sunulmuştur. 3. Bölümde 

kullanılan rastgele arama yönteminin genel kuralları ve 

yapılan güncellemeler gösterilmiştir.   4. Bölümde kesir 

dereceli doğrusal olmayan sistem modeli açıklanmıştır. 5. 

Bölümde ilgili model için tasarlanan PID ve kesir dereceli PID 

yapıları grafikler ve tablolar ile karşılaştırılmıştır. 6. Bölümde 

ise sonuçlar sunulmuştur. 

2. Farklı Olasılık Dağılım Fonksiyonları 

Stokastik tabanlı optimizasyon yöntemleri genellikle uniform 

dağılım fonksiyonunu kullanır. Bundan dolayı farklı dağılım 

fonksiyonlarının kullanımı arama performansını etkileyebilir. 

Bu çalışmada dört farklı tipte olasılık dağılım fonksiyonu 

tanımı stokastik optimizasyon yöntemi için kullanılmıştır. 

Çünkü bu yöntemde arama performansını etkileyen en önemli 

etmen optimizasyon süresince yapılan rastgele hareketlerdir. 

Literatürde birçok olasılık dağılım fonksiyonu bulunmaktadır 

[15]. Stokastik optimizasyon yönteminin performansını 

artırmak için farklı dağılım fonksiyonları olan Uniform 

Dağılım Fonksiyonuna (UDF), Chi Square Dağılım 

Fonksiyonu (CSDF), Exponasiyel Dağılım Fonksiyonu (EDF) 

ve Ragleigh Dağılım Fonksiyonu (RDF)  tanımları algoritma 

içerisinde kullanılmıştır. Bu dağılım fonksiyonlarının genel 

tanımı ve matematiksel denklemleri aşağıda sunulmaktadır 

[15]. 

2.1 Chi-Square Dağılım Fonksiyonu  

Chi square dağılım fonksiyonu genellikle hipotez testinde 

kullanılır. Özellikle verinin uygun hale getirilmesinde iyi 

sonuçlar vermektedir. Dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu 

aşağıdaki gibidir [15]. 
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Denklemde (.) gamma fonksiyonun v ise bağımsız sistem 

derecesini göstermektedir 0x  . 

2.2 Eksponansiyel Dağılım Fonksiyonu  

Eksponansiyel dağılım fonksiyonu chi-square dağılımında 

olduğu gibi  gamma dağılımının özel bir versiyonudur. 

Olasılık dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibidir [15].   
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Denklemde  ortalamayı göstermektedir 

2.3 Rayleigh Dağılım Fonksiyonu  

Rayleigh dağılım fonksiyonu Weibul dağılım fonksiyonun 

özel bir versiyonudur.  Waloddi Weibull tarafından önerilen 

bu dağılım fonksiyonu özellikle malzemelerin kopma 

mukavemetini modellemede kullanılır.  Günümüzde ise 

gerçeklik ve yasam zamanını modellemede kullanılmaktadır. 

Bu kullanımında dolayı eksponansiyel dağılım fonksiyonuna 

karşın daha esnek bir yapıdadır. Olasılık dağılım fonksiyonu 

aşağıdaki gibidir ve özellikle x in pozitif değerleri için sonuç 

üretebilir [15].   

 
2

22
2

( / )

x

b
x

y f x b e
b



                                       (3)

  
3. Rastgele Arama Algoritmasının Farklı 

Dağılım Fonksiyonlarıyla Güncellenmesi 

 
Bu çalışmada kontrol parametrelerinin optimizasyonunda 

klasik rastgele arama algoritması kullanılmaktadır  [14].  Bu 

algoritma temelde uniform dağılıma göre rastgele arama yapar 

ve arama uzayının taranmasını sağlar. Bunu yanı sıra 

optimizasyon süresince kullanılan amaç fonksiyonu 

performansı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu 

çalışmada kontrolör tasarımı problemi incelendiği için amaç 

fonksiyonu olarak hata fonksiyonu kullanılmıştır. İlgili hatayı 

minimize etmek için hareketler yapılmaktadır. Bu çalışmada 

aşağıda da gösterildiği gibi uniform dağılımdan farklı olarak 3 

farklı dağılım fonksiyonu kullanılarak algoritmaya katkılar 

sağlanmaktadır. Kullanılan algoritmanın adımları aşağıda 

sunulmuştur. 

 

Adım 1: Algoritmada başlangıç değerleri olan iterasyon sayısı, 

ve ilgili kontrolör için başlangıç değerlerinin verilmesi .  

Adım2: Aday çözümün Uniform Chi-Square, Eksponansiyel 

ve Ragleigh dağılım fonksiyonlarına göre elde edilen rastgele 

sayılar ile belirlenmesi. Aday çözüm belirlenmesinde PID ve 

Kesir dereceli PID için aşağıdaki matematiksel formüller 

kullanılır. 
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Daha sonra bu değerler sisteme uygulanarak hata hesaplanır.  

 
2( ) /E R O n       (5) 

 

Adım 3: Eğer E(i+1)<E(i) ise ilgili parametreler 

güncellenmektedir. Değilse mevcut değerinde kalıp yeni bir 

rastgele hareket yapmaktadır. 

Adım 4: Algoritma belli bir iterasyon sayısına veya E hata 

değerinin belli bir değere ulaşması ile sonuçlandırılır.  

 

ODF: Olasılık dağılım fonksiyonu, w: ağırlık fonksiyonu, 

R:referans giriş, O: sistem çıkışı, n: terim sayısı 

4.Kesir Dereceli Doğrusal Olamayan Sistem 

Modeli 

Bazı doğrusal olmayan sistemler, doğrusal davranış temsil 

eden bir bileşen ve doğrusal olmayan davranışı temsil eden bir 

diğer bileşen yardımı ile iki bileşenli ifade edileceği yaygın 

olarak varsayılır. Doğrusal olmayan bileşenin aday modeldeki 

yerine göre bunlar farklı isimlerle adlandırılır. Örneğin 

doğrusal olmayan bileşenin doğrusal modelin önünde olması 

durumunda hammerstein model, doğrusal olmayan bileşenin 

aday modelin arkasında olması durumunda wienner model ve 

doğrusal olmayan bileşenin ilgili doğrusal aday modelin 

önünde ve arkasında olması durumun da ise wiener 

hammerstein model olarak adlandırılır [20]. Doğrusal sistem 

modelinde kesir dereceli integro diferansiyel ifadelerin 

kullanılmasıyla kesir dereceli doğrusal olmayan sistem 

modelleri elde edilir.  Şekil 1’de çalışma içerisinde de 

kullanılan kesir dereceli hammerstein tipi modelin genel 

formu gösterilmektedir  [20].  

 

 

Şekil 1. Kesir dereceli Hammerstein Tipi Sistem Modeli 

Bu çalışmada aşağıda gösterilen doğrusal olmayan kesir 

dereceli hammerstein tipi model yapısı kullanılmıştır. 

Denklem 6 modelin doğrusal olmayan bileşenini Denklem 7 

ise doğrusal kesir dereceli sistem modelini göstermektedir.  

Modelde u(t)=0.5sin(t)’dir.  

3( ) 1.617f u u      (6) 

0.4988

1.4964 0.09976 0.4988

1.7397 2.1601
( )

0.9852 1.7439 3.2185 1

s
G s

s s s




  
         (7) 

5. Kesir Dereceli Doğrusal Olamayan Sistem 

Modeli için Kontrolör Tasarımı 

Denklem 6 ve 7’da verilmiş olan kesir dereceli sistem 

modeline Şekil 2’deki gösterilen optimizasyon işlemi Matlab 

ortamında kontroller tasarımı yapılmıştır. Kesir dereceli 

sistemleri pratik olarak gerçeklemede bu amaçla geliştirilmiş 

Matlab araç kutularına ihtiyaç duyulur. Bu çalışmada ise 

FOTF araç kutusu kesir dereceli modelin gerçeklenmesinde 

kullanılmıştır [21]. Bu araç kutusu Oustaloup yaklaşımlarını 

kullanarak kesir dereceli sistemleri pratik olarak  

gerçekleştirme  imkanı sağlar.  

 

 

 

 

Şekil 2. Kontrol sistemleri için optimizasyon işlemi 

5.1  PID Kontrolör Tasarımı 

PID kontrolör genellikle endüstriyel ve mühendislik 

uygulamalarında yaygın kullanılır ve matematiksel olarak 

i
p d

k
k k s

s
  transfer fonksiyonu ile temsil edilir. Bu kontrol 

yapısında optimize edilmesi gerek 3 parametre bulunur. 

Öncelikle Şekil 2’de gösterilen optimizasyon işleminde 

kontrolör olan kısma PID kontrolör, model olan kısma ise 

[20]’dan alınmış olan kesir dereceli model  yerleştirmiştir. 

Daha sonra 4 farklı dağılım fonksiyonuna göre oluşturmuş 

rastgele arama algoritması aynı başlangıç şartlarında aynı 

problem için çalıştırılmıştır. Optimizasyon algoritmasındaki 

maksimum iterasyon sayısı 50 olarak sabitlenmiştir. Yani 

optimizasyon sürecine etki edebilecek tüm yapılar sabit 

alınırken sadece dağılım fonksiyonlarının tanımı 

değiştirilmiştir. Bu sayede dağılım fonksiyonun etkisi analiz 

edilmiştir. Tablo 1’de tüm dağılım fonksiyonları için elde 

edilen hata değerleri, kontrolör parametreleri değerleri,, en 

düşük hata ve bu hataya ulaşmak için gereken iterasyon sayısı 

gösterilmektedir. Bu çalışmada sinüs sinyali giriş sinyali 

olarak uygulanmıştır. Çünkü sinüsoidal sinyaller için 

kontrolör tasarlamak kontrol açısında başka bir zorluk olarak 

gösterilebilir. Bu sayede sunulan algoritmanın etkinliği 

gösterilmiştir. Tablo 1’e göre tüm dağılım fonksiyonları 

optimizasyon sürecinin başında verilmiş olan maksimum 

iterasyon sayısını kullanmıştır.  Aslında bu algoritmalar için 

bir dezavantaj olarak gösterilebilir. Çünkü optimizasyon 

algoritmalarının diğer bir performans kriteri de en az sayıda 

iterasyon da en iyi sonucu bulmaktır.  Bu şartlar altında CSDF 

dağılımı en düşük hata değerine ulaşılmasını sağlamıştır. 

Diğer tüm değerlere bakıldığında birbiriyle farklılık 

göstermektedir. Bu da farklı dağılım fonksiyonlarının 

optimizasyon sürecine etkisinin en önemli göstergesidir.   

Doğrusal Olmayan 

Giriş Fonksiyonu 

Doğrusal Kesir 

Dereceli Sistem 

Modeli 

Model 

Optimizasyon 

Kontrolör 
+ 

- 

E Giriş Çıkış 
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Tablo 1: Farklı dağılım fonksiyonlarına göre 

optimizasyon sonucunda elde edilen PID kontrolör 

değerleri hata değeri ve optimizasyon döngüsü süresince 

en küçük hatanın bulunduğu iterasyon sayısı 

 UDF CSDF EDF RDF 

Kp 37.0339 54.0362 40.5851   30.1567 

Ki 26.7834 39.0739 16.9259 23.0076 

Kd 26.5887 22.8460 32.5790 21.6279 

İterasyon 50 50 50 50 

Hata 2.75e-04 1.31e-04 1.99e-04  4.10e-04 

 

Şekil 3: PID kontrolör için farklı dağılım fonksiyon 

sonuçlarının karşılaştırılması 

 

Şekil 4: PID Kontrolör Chi Square dağılım 

fonksiyonunda parametre değişimi 

 

Şekil 5: PID kontrolör için Chi Square dağılım 

fonksiyonunda hatanın değişimi 

Şekil 3’de Tablo 1’de elde edilmiş tüm PID kontrolörlerin 

giriş sinyaline karşın cevapları karşılaştırılmıştır. Şekilden de 

anlaşılacağı gibi algoritma tüm dağılım fonksiyonlarında 

başarım gösterecek kabiliyettedir. Şekil 4 ve 5 de ise sırasıyla 

CSDF dağılımının optimizasyon süresince kullanımı esnasında 

parametrelerin ve hata fonksiyonu değişimlerini 

göstermektedir. Parametrelerin optimizasyon süresince 

değişmesi algoritmanın etkin bir şekilde arama yaptığını 

gösterir. Şekil 5 ise hata değerinin iterasyonlar süresince 

sürekli azalma eğiliminde olması yapılan optimizasyon 

sürecinin sürdüğünün göstergesidir. 

5.2  Kesir dereceli PID kontrolör Tasarımı 

Günümüzde matematiksel ifadelerin gerçeklenme 

pratikliğinden dolayı tam sayı dereceli integro diferansiyel 

ifadeler yerine sistem performansını artırmak için kesir 

dereceli integro diferansiyel ifadeler kullanılmaktadır. 1999 

yılında ilk olarak Igor Podlubny tarafında kesir dereceli PID 

i
p d

k
k k s

s




   şeklinde önerilmiştir [22]. Kontrolörde   

integrasyon derecesini gösterirken  ise türev derecesini 

ifade eder.   Bu bölümde ise bir önceki bölümde gösterildiği 

gibi Şekil 2 deki kontrolör bloğu yerine kesir dereceli PID 

yapısı entegre edilmiştir. Bilindiği gibi klasik PID yapısında 3 

parametrenin optimize edilmesi gerekirken kesir dereceli PID 

yapısında 5 parametrenin optimize edilmesi gerekir. Kesir 

dereceli PID ve kesir dereceli model yapısı Matlab simulink 

ortamında FOTF [21] araç kutusu kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. PID tasarımında başlangıç şartları kesir 

dereceli PID için de aynı şekilde alınmıştır. Tablo 2’de kesir 

dereceli PID kontrolörünün parametreleri, hata fonksiyonu ve 

ilgili hataya ulaştığı iterasyon sayısı gösterilmiştir. Öncelikle 

bu kontroller tasarım probleminde kullanılan dağılım 

fonksiyonlarında özellikle CSDF ve EDF dağılım 

fonksiyonları 23. ve 19. iterasyonda belirtilen hata değerine 

ulaşmıştır. Bu sonuçlar farklı dağılım fonksiyonlarının bu 

problemde en iyi tasarıma daha az sayıda iterasyon 

ulaşabileceğine işaret etmektedir. Bunun yanı sıra CSDF 

dağılım fonksiyonuyla gerçekleştirilen optimizasyon 
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sürecinde hata değeri 9.53e-05 değerine 23 iterasyonda 

ulaşmıştır. Bu sonuçta, uygun dağılım fonksiyonu seçiminin 

kontroller performansına olumlu etkisini gösterebilir. Şekil 6 

elde edilen tüm kesir dereceli kontrolörlerin giriş sinyaline 

karşın cevapları sunulmuştur. Şekil 7 ve 8’de ise 

optimizasyon süreçlerinde hata iterasyon ikileminde en iyi 

sonuç veren CSDF dağılımı için parametrelerin ve hatanın 

değişim grafikleri gösterilmiştir. Yapılan simülasyon 

çalışmaları neticesinde her iki kontrol yapısı için CSDF 

dağılımı en iyi sonucu vermiştir. Bunun yanı sıra dağılım 

fonksiyonlarının optimizasyon sürecine olan etkileri kontrolör 

tasarım  uygulama üzerinde incelenmiştir.  

Tablo 2: Farklı dağılım fonksiyonlarına göre optimizasyon 

sonucunda elde edilen Kesir dereceli PID kontrolör değerleri 

hata değeri ve optimizasyon döngüsü süresince en küçük 

hatanın bulunduğu iterasyon sayısı 

 UDF CSDF EDF RDF 

Kp 27.8403 31.9255 28.4134 22.9242 

Ki 25.1877 20.9473 26.6696 25.1896 

  0.8238 1.0564 0.9222 0.8136 

Kd 29.8977 19.5824 27.8323 25.6078 
  0.8587 0.8974 0.9957 0.8454 

İterasyon 44 23 19 48 

Hata 1.88e-04 9.53e-05   1.35e-04 1.91e-04 

 

 

Şekil 6: Kesir dereceli PID kontrolör için farklı dağılım 

fonksiyon sonuçlarının karşılaştırılması 

 

 

Şekil 7: Kesir dereceli PID Kontrolör Chi Square dağılım 

fonksiyonunda parametre değişimi 

 

 

Şekil 8: Kesir dereceli PID kontrolör için Chi Square 

dağılım fonksiyonunda hatanın değişimi 

6. Teşekkürler 

Optimizasyon Yöntemleri ve Mühendislik Uygulamaları 

Laboratuvarına (OYMULAB) teşekkür ederiz. 

7. Sonuçlar 

Bu çalışmada Uniform, Chi-Square, Eksponansiyel ve 

Ragleigh olasılık dağılım fonksiyonları rastgele arama 

algoritmasında kullanılarak kesir dereceli doğrusal olmayan 

bir model için kesir dereceli ve tam sayı dereceli kontrolörler 

tasarlanmıştır.  

Yapılan uygulamalar sonucunda dört farklı dağılım 

fonksiyonu PID ve kesir dereceli PID kontrolör tasarımında 

uygulanmış ve dağılım fonksiyonlarının etkileri elde edilen 

sonuçlar üzerinde değerlendirilmiştir.  

CSDF dağılım fonksiyonu her iki kontrolör yapısı için en 

düşük hata değerine ulaşabilmiştir. Bu da dağılım fonksiyonu 

bu kontrol sistemin cevabının optimizasyon süreçlerine olan 

pozitif etkisinin bir başka göstergesidir.  
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Özellikle dağılım fonksiyonu ve kontrol yapısının doğru 

belirlenmesiyle iterasyon sayınsında ki azalma zaman ve 

maliyet düşüşünü sağlayarak çok daha etkin kontrolörler 

tasarlanmasını sağlayabilir.  

Sonuç olarak, bu çalışma ile dağılım fonksiyonlarının etkisi ile 

hata fonksiyonu düşmesi, kontrolör tipinin seçilmesi ve 

iterasyon sayısının azalması kesir dereceli doğrusal olmayan 

bir model için kontrolör tasarımı üzerinden irdelenmiş ve 

sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.  
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Özetçe 

Otonom araç teknolojilerinin geliştirilmesinde, sensör 
yetersizlikleri veya veri eldesinin pahalıya mal olması sebebiyle 
tam durum geri beslemeli konfigürasyonlar yerine çıkış geri 
beslemeli kontrol teknikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Çıkış geri 
beslemeli yaklaşımlar içinde model öngörülü kontrol (MPC) 
yaklaşımı dinamik bir optimizasyon ve dinamik kontrol 
öngörüsü ihtiva etmesi bakımından ve performans açısından 
tercih edilebilir bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu 
çalışmada, daha önce sabit yol şartları için çözülmüş şerit 
değiştirme problemi için, anahtarlamalı yapıda MPC ile değişen 
zemin şartlarında kontrolcü performansı test edilmiştir. 
Çalışma MATLAB/Simulink ortamında gerçekleştirilmiş olup 
sensör realizasyonları ele alınmamıştır.    

     

Abstract 

Developments of the autonomous vehicle technologies, output 
feedback control techniques has been prefered instead of full 
state feedback configurations due to inadequacy of the sensors 
or expensive solutions for obtaining the relevant signals. Model 
predictive control has been preferred appropriate output 
feedback controller option and it provides some favorable 
features of dynamic optimization and dynamic control 
prediction horizon. In this study, lane change problem which 
has already been solved for stable ground conditions, has been 
handled for unstable conditions by switching MPC and the 
performance has been evaluated. The study has been realized in 
MATLAB/Simulink and the real time realization of the sensors 
has not been considered.     

1. Giriş 

Trafikte yaşanan gecikmeler çevre kirliliği ve yakıt 
tüketimini arttırmasının yanında trafikte kalan insanların 
zamanlarının boşa gitmesine sebep olmaktadır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada her gün düzenli 
bir rotada ev ve işyerleri arasında seyahat edenlerin yılda 
ortalama 52 saatlik gecikmeye maruz kaldığı ve bu durumun 
yılda 121 milyar dolarlık gereksiz yakıt maliyetine sebep 

olduğu ortaya konmuştur [1]. Bu problemin çözümü için temel 
anlamda iki yaklaşım önerilmiştir [2]. İlki, altyapısal çözümlere 
odaklanıp anlık olarak trafik bilgisi hakkında güncellemeler 
yapılıp trafikte yeni yönelim önerileri sunmak üzerinedir. Diğer 
yaklaşımda ise, akıllı araç teknolojileri geliştirip araçlar 
arasında iletişimi sağlayıp hız ve yavaşlama verileri ile tüm 
araçların birbirleri ile uyumlu şekilde dinamiklerini değiştirip, 
güvenlik ve trafik konforunu hedefleyen, otonom sürüş sistemi 
kurmak hedeflemektedir.  

Araç dinamiği göz önüne alındığında araç teknolojilerinin 
gelişimi araç yörüngesinin istenilen hızlanma ve yavaşlama 
özelliğinde hedef rotada kalması için gerekli tüm aksiyonların 
kontrolünü gerektirmektedir. Temel olarak, yörünge izleme 
problemi boylamsal ve yanal olarak ele alınabilmektedir. 
Boylamsal olarak tek şerit üzerinde adaptif hız kontrol 
sistemleri hız regülasyonu problemine, gelişen sensör 
teknolojileri ile etkin çözümler sunmuştur. Öyle ki, araç yanal 
hatası ve boylamsal hızdaki hata sıradan GPS ile belli bir 
kalitede ölçülebilmektedir. Çok şeritli senaryoda, boylamsal 
olarak seyir hız takip kontrolü ise otonom araçlar için daha 
zorlayıcı bir problemdir. Problemin çözümü için gerekli yanal 
referans değeri ile araç yanal dinamiği arasındaki hatanın sıfıra 
yakınsama amacı, sensörlerin etkinliğinin yetersiz olması 
sebebiyle zorlayıcıdır [3]. Araç yalpalama hız değişim oranı 
(kayma açısı dinamiği) araç üzerine bağlı jiroskopik sensörler 
ile ölçülebilmektedir. Ancak, araç yanal hızının ölçümü için 
pahalı ekipmanların kullanımı gerekmektedir. Bu sebeple 
durum geri beslemeli kontrol şeması yerine çıkış geribesleme 
temelli kontrol konfigürasyonları tercih edilmektedir. Çıkış geri 
besleme yaklaşımlarından olan model öngörülü kontrol (MPC) 
tekniğine bu tip problemlerde sıklıkla başvurulmaktadır. 

Bu çalışmada, temel amaç olarak otonom araçların 
güvenliğini dikkate alan kontrolör modeli önerilmiştir. Genel 
olarak otonom araçlarda güvenlik konsepti iki temel başlıkta ele 
alınmaktadır. Bunlar pasif ve aktif güvenlik durumlarıdır [4]. 
Pasif güvenlik aracın yapısal bütünlüğü ve darbelere karşı araç 
güvenliğini kapsamaktadır. Aktif güvenlik ise acil ve 
beklenmedik durumlarda kazalardan kaçınma durumlarını ele 
alan güvenlik durumudur. Örnek olarak, aracın kaygan yol 
koşullarına girmesi durumunda ele alınan kontrolör, araç 
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davranışının değişimi sebebiyle sistem kararlılığına nominal 
etki edemeyecektir [5]. Şerit değişimi araç tarafından rota 
üzerinde engel tespiti durumunda aktif güvenlik unsuru olarak 
devreye alınması gereken unsurlardandır. Bu sebeple, şerit 
değişiminde zemin şartlarının değişim göstermesi durumunda 
benimsenen kontrol yaklaşımının nominal etkisi garanti 
edilmelidir. Problemin çözümü için ivmesel değişimi ölçen bir 
sensör kullanılarak nominal kontrolöre anahtarlama stratejisi 
uygulanabilmektedir. Zemin şartlarına bağlı olarak nominal 
performansı garanti edebilen MPC’ler arası anahtarlama süreci 
öngörülmüştür. MPC daha öncede değinilen özellikleri gereği 
tercih edilen bir kontrolör olarak öne çıkmaktadır. Yapısal 
olarak MPC sistem modelini dikkate alarak optimizasyon ve 
kestirim özelliklerini birleştiren kontrolcü olarak referans 
rotaya en yakın cevabı üretebilmektedir. Bunun yanında şerit 
değiştirme manevrası sırasında zemin şartlarına bağlı olarak ele 
alınan araç modelinde değişimler saptanıp yeni duruma yakın 
başka bir MPC kontrolöre geçiş yapmak acil durum 
manevralarında, aracın savrulma veya takla atma gibi 
senaryoların önlenmesi sağlanabilir. Bu ele alınan yaklaşım, 
adaptif MPC ile karşılaştırılabilir yönler ihtiva etmektedir. 
Ancak, bu iki yöntem uygulama açısından farklılıklar 
barındırmaktadır. Adaptif MPC metodu her an parametre 
değişimlerini alarak sistemin tekrar doğrusallaştırılıp 
kontrolcünün hesaplanmasını gerektirir. Anahtarlamalı MPC 
ile sonlu sayıda ve önceden tasarlanmış MPC’ler arasında üst 
denetimsel bir karar verme süreci ile anahtarlanma 
gerektirmektedir. Bu bakımdan anahtarlamalı MPC, adaptif 
yapının performansına yaklaşması için anahtarlama kümesinde 
çok sayıda nominal kontrolör ihtiva etmesini gerektirmektedir. 
Bunun yanında anahtarlamalı kontrol stratejisinin, adaptif 
yapıya göre daha hızlı reaksiyon vermesi beklenmektedir.  

 

2. Otonom Araçlar ve Otonom Araç Modeli 

2.1. Otonom Araçlar 

Sürücüsüz araç olarak ifade edilen akıllı veya otonom araçlar 
içerisinde bulundurdukları otomatik kontrol sistemleri 
sayesinde yolu, trafik akışını ve çevresini algılayarak 
sürücünün müdahalesi olmadan seyir halinde gidebilen 
otomobillerdir [6]. Akıllı araç teknolojileri de kendi içinde 
otonom araçlar ve bağlantılı araçlar olarak ikiye ayrılmaktadır 
[7]. Otonom araçlar kendi üzerinde sensör teknolojileri 
barındırırken, bağlantılı araçlar arası iletişim alt yapısı ile her 
bir kontrol durumunu anlık olarak birbirleri ile 
haberleşmektedirler. Tüm durumları işleyip geribesleme 
sinyalleri üreten üst denetimsel bir akıllı kontrolcü ile 
kooperatif bir sürüş sağlanmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri ulusal karayolları trafik güvenlik 
kurumu tarafından otonom araçlar dört seviyede 
tanımlanmaktadırlar [8]. Sıfırıncı seviyede, kontrolün tamamen 
sürücü tarafından sağlandığı, otonom teknolojilere sahip 
olmayan araçlar tanımlanmaktadır. Birince seviyede elektronik 
kararlılık, aktif frenleme sistemi gibi birkaç fonksiyon 
barındıran araçlar kastedilmektedir. İkinci seviyede uyarlamalı 
hız kontrolü ve şerit takip sistemleri birbirleri ile iletişim 
halinde üst denetimsel olarak kontrolünü içeren araçlar 
bulunmaktadır. Seviye üç araçlar ise tam otonom çalışırlar. 
Tüm kritik güvenliğe sahip sürüş dinamiklerini sensörler 
aracılığı ile değerlendirip sürücü müdahalesi olmadan 
belirlenen rotada hedefe gidebilir. 

2.2. Doğrusal Tek İzli Yanal Araç Modeli 
 
Bisiklet modeli olarak da adlandırılan doğrusal tek izli yanal 
araç modeli, temel olarak ön ve arka tekerleklerin tek bir 
tekerlek ile temsil edilmesiyle oluşturulur [9]. Klasik doğrusal 
tek izli araç modeli 1940 yılında Riekert ve Schunk tarafından 
kullanılmıştır. Bu model bir aracın yanal dinamiklerinin 
yaklaşık ancak fiziksel olarak makul bir şekilde tarif edilmesini 
sağlar.  
Bu modelde bazı basitleştirmeler yapılmaktadır; 

• Aracın ağırlık merkezinin hızı, boylamsal yörünge 
boyunca sabit olarak kabul edilir.  

• Lastiklerdeki boylamsal kuvvetler, boylamsal 
yöndeki sabit hız varsayımı sonucunda ihmal edilir. 

• Ön ve arka aks arasındaki tekerlek yükü dağılımı 
sabit olarak kabul edilir [10]. 
 

 

Şekil 1: Doğrusal tek izli yanal araç modeli [10] 

Bu çalışmada kullanılan doğrusal tek izli yanal araç durum 

uzayı modeli aşağıdaki gibidir. 

��� � ��� ��� � =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎡

������������ 0 −�� ��� ���������� 00 0 1 0�������������� 0 ��� ������ ������ 01 �� 0 0⎦⎥⎥
⎥⎥⎤ ⎣⎢⎢

⎡������ ⎦⎥⎥
⎤ +

⎣⎢⎢
⎢⎡ 00����������� ⎦⎥⎥

⎥⎤ %    (1) 

Bu modelde "�"  yanal pozisyonu, “ �"  sapma açısını, "%" 
direksiyon açısını, "'("  ön tekerlek için viraj alma sertliği 
katsayısını, "')"  arka tekerlek için viraj alma sertliği 
katsayısını, "*" aracın kütlesini, "��" aracın boylamsal hızını, "+,"  atalet matrisini, "-(" tekerleğin ağırlık merkezine olan 
boylamsal mesafesini, "-."  arka tekerleğin ağırlık merkezine 
olan boylamsal mesafesini ifade etmektedir. 

 
3. Problem Tanımı 

 
MPC sistem modeline göre tasarlanan bir kontrol yaklaşımıdır. 
Sistemin şimdiki değerlerine bakılarak belli bir optimizasyon 
kriterine göre en uygun kontrol işareti elde edilerek sistemin 
gelecekteki çıkışları hesaplanır. Kontrol işaretinin 
uygulanmasında kayan ufuk ilkesinden yararlanılır. Bu ilkeye 
göre her adımda hesaplanan kontrol işareti dizisinin ilk terimi 
sisteme uygulanır. MPC gelecekteki sistem çıkışı davranışı 
hakkında tahminlerde bulunmak için sistem modelini ve 
öngörülen gelecekteki sistem çıkışının istenen referansı 
izlemesini sağlayan bir en iyileyici kullanır [11]. 

 
Klasik kontrol yöntemlerinden biri olan PID kontrol ile MPC 
karşılaştırıldığında PID kontrolör, kontrol ettiği sistemi 
ayarlamak için mevcut ve geçmiş durumları kullanırken, MPC 
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kontrolör mevcut durumlardan gelen bilgileri ve sistemin nasıl 
davrandığını gösteren bir modeli kullanarak geleceği tahmin 
etmeye çalışır. 

 
Bir diğer kontrol yöntemi olan doğrusal karesel regülatör 
(LQR) ile MPC karşılaştırıldığında MPC optimizasyon 
problemini hareketli zaman ufkunu kullanarak çözerken, LQR 
kuadratik problemi sıfırdan sonsuza kadar olan sabit bir zaman 
çerçevesi içinde çözer. Hareketli bir zaman ufku penceresinin 
kullanılması, kontrolörün gerçek zamanlı deneyler için zor 
kısıtlamalarla çalışmasını sağlar.  
 

 

Şekil 2: Model Öngörülü Kontrolör çalışma yapısı 

MPC, otonom araç teknolojilerinin çıkış geri besleme 
konfigürasyonunu gerektirmesi ve yukarda belirtilen 
avantajları sebebiyle araç kontrol problemlerinde popüler 
olarak kullanılan bir yöntemdir. Örneğin aktif süspansiyon 
sistemi kontrolü, rölanti devri kontrolü, araç devrilme dinamiği 
kontrolü gibi birçok sistemde tercih edilmektedir. Bu çalışmada 
MPC yöntemi ile otonom bir aracın verilen referansı takip 
etmesi amaçlanmıştır. 

Harici bozucular aracın istenilen referans rotasında gitmesine 
mani olabilir. MPC bu tür durumlarda referans takibinin güçlü 
şekilde yapabilen bir kontrol tekniğidir. Ancak, hesaplama 
sistemlerindeki gelişime rağmen gerçek zamanlı doğrusal 
olmayan MPC uygulamalarında otonom sürüş konseptinin 
gerektirdiği çeviklik konusunda uygulamada performans 
konusunda yetersizlikler görülmektedir. Araç dinamik 
modellerini dikkate aldığımızda yol şartlarında görülen 
değişimlere karşı modelin çok hassas olduğunu, bir başka 
deyişle modelin araç hız ve zemin şartlarına göre doğrusal 
olmayan davranış sergilediği görülmektedir. Bunun sonucunda 
eğer yol şartlarının değişimini tespit edebileceğimiz bir metrik 
tanımlayabilirsek tasarladığımız ve hesaplama konusunda 
kolaylık sunan doğrusal modeller arasında geçiş sağlayarak 
anahtarlamalı MPC kontrolcü kullanabiliriz.    

Referans bilgisi olarak sisteme yanal pozisyon ve sapma açısı 
bilgileri verilmiştir. Modelde hız sabit tutulmaktadır ve yol 
koşulları, viraj alma sertliği katsayıları ('( ve ')) kullanılarak 
sisteme aktarılmaktadır. Oluşturulan birinci kontrolörün 
optimal yol koşullarında ( '( =19000 ve ') =33000) en iyi 
performansı vermesi beklenirken, ikinci kontrolörün zorlu yol 
koşullarında ('( =140000 ve ')  =140000) en iyi performansı 
vermesi beklenmektedir. Modelin farklı yol koşullarına 
vereceği cevapta oluşan hatayı en aza indirmek için birden fazla 
MPC ile anahtarlama mantığı modele eklenmiştir. Bu 

anahtarlama mantığı birden fazla MPC’nin organize bir şekilde 
çalışabilmesini sağlamaktadır. Farklı yol koşullarına hız bilgisi 
de eklenerek anahtarlama mantığı oluşturulabilir.  

MPC, sabit iç sistem modelini kullanmaktadır. Değişen sistem 
dinamiklerine model öngörülü kontrol yöntemlerinden biri olan 
Adaptif MPC daha iyi bir sonuç sağlamaktadır. Adaptif MPC, 
yeni bir sistem modeli ile her bir adım zamanında değişen 
koşulları müdahale etmemize izin verir. Bu yüzden yeni 
müdahale edilecek durumlar için daha kesin tahminler 
yapmamızı sağlar. Ancak anahtarlamalı yapının hız olarak 
hesapsal kolaylık sağlaması öngörülmektedir. 

4. Benzetim Modelleri 

Bu bölümde anahtarlama mantığı ile çalışan iki MPC’nin 
çalışması ve yanal sapma açılarındaki hata miktarına yaptıkları 
etki incelenmiştir. Araç dinamiğine en çok etki eden kısım 
tekerleklerin yere temas etmesinin uygun olmayan katsayılar ile 
modellenmesi durumudur ('(ve ')). Bu durum araç manevra 
kabiliyetini sınırlar. Ayrıca, yanal ve boylamsal dinamikler 
teker kuvvetlerine bağlı olarak birbirini etkiler. Kayma açısı ve 
kayma oranındaki değişim doğrudan bu kuvvetlerin 
büyüklüklerine bağlıdır [12].  

İlk olarak '( =19000 & ') =33000 değerleri için bu sistem 
çalıştırıldığında varsayılan kontrolörün MPC1 olmasından 
dolayı sistem anahtarlama yapmamaktadır. Anahtarlama 
stratejisine (Şekil 5) göre '(  ve ')  katsayılarının belirli 
değerlere geldiğinde anahtarlama mantığının devreye girerek 
sistem cevabını iyileştirdiği görülmüştür. Şekil 5’te görüldüğü 
gibi yol şartlarının değişimi ile ölçülen hatanın integrali 
alınmaktadır ve hata oranı deneysel olarak belirtilen bir değeri 
aşması durumunda anahtarlama söz konusu olmaktadır.  

 

Şekil 3: Anahtarlama Mantığı Kullanılarak MPC Stratejisi ile 
Referans Takibi Yapan Bir Aracın Benzetim Modeli 

 

 

Şekil 4: Adaptif MPC Kullanılarak Referans Takibi Yapan Bir 
Aracın Benzetim Modeli 
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Şekil 5: Anahtarlama Algoritması  

 Tablo 1: Dinamik Tek İzli Yanal Araç Modeli Parametreleri 

 
5. Benzetim Sonuçları 

Bu bölümde farklı yol koşulları için oluşturulmuş model 
öngörülü kontrolörlerin sisteme eklenerek bir MPC’ den 
diğerine geçişi sağlayan anahtarlama mantığının sistem 
performansına etkisi incelendi. 

 

Şekil 6: Cf=19000 & Cr=33000 değerleri için anahtarlamalı 
MPC yanal pozisyon-zaman grafiği 

 

 

Şekil 7: Cf=140000 & Cr=140000 değerleri için anahtarlamalı 
MPC yanal pozisyon-zaman grafiği 

Benzetim çalışmaları, modellerin Matlab/Simulink ortamında 
oluşturulması ile Şekil 3 ve Şekil 4’te görüldüğü gibi 
gerçekleştirilmiştir. Simülasyon çalışması kapsamında, ivme 
sensörleri ile tespit edilen sapma açısındaki hatanın entegre 
edilerek yoldaki parametre değişimlerinin kestirilip nominal 
kontrolcünün anahtarlanması hedeflenmektedir. Anahtarlama 
mekanizmasında ele alınan metrik şu şekilde hesaplanmaktadır: 

/ |1234|536
7  

Burada 1234 3 anında referans konum bilgisi ile araç konumu 
arasındaki farkı, 8 ise şerit değişimi için yeterli süreyi temsil 
etmektedir. Modelimizde integral kullanarak aracın yolda 
ilerlemesi ile birlikte referanstan sapma miktarlarının 
toplanarak belirlenen hata değerine ulaştığında anahtarlama 
mantığı devreye girecektir. İntegral kullanımıyla hatanın 
azaltılması amaçlanan modelde '( =140000 ve ') =140000 
değerleri için hata değeri belirlenen değere ulaşana kadar 
MPC1 çalışmaktadır. Model bu hata değerine ulaştığında zorlu 
yol koşullarında daha iyi performans gösteren MPC2 devreye 
girmektedir. Şekil 8’de görüldüğü üzere 5. saniye civarında 
anahtarlama gerçekleşmiş olup MPC2 devreye girmiş ve sistem 
cevabındaki osilasyon giderilerek nominal referans takibi elde 
edilmiştir.  

 

Şekil 8: Cf=140000 & Cr=140000 değerleri için anahtarlamalı 

MPC yanal pozisyon-zaman grafiği 

Parametre Değer Birim 

m 1575 9: '; 33000/ 140000 ?/;@5    'A 19000/ 140000 ?/;@5    lA 1.2 * rl 1.6 * +H 2875 * 
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Şekil 9: Cf=140000 & Cr=140000 değerleri için anahtarlamalı 
MPC sapma açısı-zaman grafiği 

 

Adaptif MPC ile sürekli yenilenen bilgileri aldığı için dış 
etmenlere karşı iyi bir cevap vermektedir. Benzer parametre 
değişimleri adaptif MPC ile yapılırsa referans takibi için daha 
iyi sonuçlar alınabilir. Ancak anahtarlamalı MPC yapısı daha 
hızlı cevap vermektedir. Bunun sebebi doğrusallaştırma 
sürecinin atlanıp nominal kontrolcü seçiminin hızlı bir şekilde 
sisteme uygulanmasıdır. Bu bakımdan, Belirli kısıtlarda iyi 
çalışan ve hız performansının kritik olduğu uygulamalarda 
kullanıcılar anahtarlamalı MPC modeli, referans takibinin 
kritik olduğu uygulamalarda ise Adaptif MPC modeli tercih 
edilmelidir. 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada otonom araçlar için öne sürülen şerit değiştirme 
problemi anahtarlamalı yapıda model öngörülü kontrolcü 
yaklaşımı ile ele alınmıştır. Zemin şartlarında görülen değişime 
karşı anahtarlamalı yapının hesapsal kolaylık açısından adaptif 
MPC’ye göre hız katkısı sağladığı görülmüştür. Anahtarlama 
sinyalinin aktif edilmesi problemi için referans konum verisi ile 
MATLAB üzerinden matematiksel olarak hesaplanan konum 
verisi farkının integrasyonu kullanılmıştır. Simülasyon 
sonuçları anahtarlama sonrası performans iyileşmesini 
göstermektedir. Ancak, ele alınan anahtarlama metriğinin 
iyileştirilmesi ve gerçek zamanlı uygulamalar için elde edilecek 
çalışma performansı bu projenin geliştirilebilir yanları olarak 
gelecek çalışmalara bırakılmıştır. 
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{turker}@yildiz.edu.tr

Özetçe

Bu çalışmada, zamanla değişen parametrik belirsizlikler
varlığında fırçasız doğru akım motor sürücüleri için sürekli
zamanlı periyodik uyarlamalı bir kontrol yapısı sunulmaktadır.
Fırçasız doğru akım motor sürücü modeli verildikten ve
akım hata dinamikleri türetildikten sonra, periyodu bilinen
zamanla değişen belirsiz zıt-EMK sinyallerini dikkate alan
kontrol yapısı elde edilmiştir. Sonrasında ise elde edilen
uyarlama kuralı sayısal uygulamalar için güncellenmiştir.
Ayrıca, anahtarlama fenomeniyle başa çıkmak üzere, uyarlama
kuralı anahtarlamayı dikkate alacak şekilde düzenlenmiş
olarak verilmiştir. Önerilen uyarlamalı kontrol algoritmasının
etkinliğini ve uygulanabilirliğini göstermek üzere çeşitli
gerçekçi sayısal benzetim sonuçları sunulmuştur.

Abstract

In this paper, an periodic adaptive controller is presented
in brushless direct current motor drives in the presence of
time-varying parametric uncertainties in the continuous-time.
After mentioning the model of brushless direct current motor
drives and deriving the current error dynamics, the control
structure taking uncertain periodic back-emf signals with
a known periodicity into account is obtained. Then the
obtained adaptation rule is updated for digital implementations.
Moreover, to deal with the switching phenomenon, adaptation
rule is also modified. To demonstrate its effectiveness and
feasibility of the proposed adaptive controller algorithm, it is
tested with various realistic numerical simulations.

1. Giriş

Kalıcı mıknatıslı motor türlerinden biri olan fırçasız doğru
akım motoru (FDAM), verimlilik, yüksek güç ve tork
yoğunluğu, sürüş kolaylığı ve güvenilirliği gibi avantajlı
özelliklerinden dolayı birçok farklı uygulama alanında
tercih edilmektedir. Fırçasız doğru akım motorları, zıt
elektromotor kuvvet (zıt-EMK) sinyalleri trapezoidal olması
durumunda, sabit bir çıkış torku elde etmek için kare
dalga faz akımlarıyla sürülmektedir. Bununla birlikte, faz
sargılarının kusurlu olmasından dolayı, zıt-EMK sinyalleri
yamuk biçiminde olmamaktadır. Dolayısıyla sargılardan
kare dalga biçiminde akımlar geçirilse dahi, zıt-EMK
sinyallerindeki belirsizliklerden kaynaklı olarak moment
çıkışında dalgalanmalar gerçekleşmektedir.

Sabit moment çıkışı elde edebilmek için faz akımlarının
da zıt-EMK işaretleri ile uyumlu olacak şekilde zamanla
değiştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, zıt-EMK
sinyallerinin tam formu bilinmediğinden ve bu form farklı
motor serileri için farklı olabileceğinden, dalgalanmaları
gidermek için faz akımlarının zıt-EMK sinyallerine göre
değişmesi mümkün olmayabilmektedir. İdeal olmayan zıt-EMK
sinyalleri dikkate alınarak FDAM’daki tork dalgalanmasını
indirgemek üzere birçok farklı kontrol yapısı önerilmektedir
[1–3]. Bununla birlikte, bu çalışmalarda zıt-EMK sinyallerinin
bilindiği veya ölçüldüğü varsayılmaktadır ki zıt-EMK sinyalleri
önceden bilinmediğinde veya ölçülemediğinde, bu kontrol
kurallarının doğrudan kullanımı mümkün olamamaktadır.
FDAM sürücülerindeki iletim ve komütasyon periyodları
arasında gerçekleşen anahtarlamadan kaynaklı olarak da
moment dalgalanması oluşmaktadır ve bu dalgalanmaya
komütasyon moment dalgalanması denilmektedir [4], [5].

Kalıcı mıknatıslı senkron motorların dinamik modelinde
ortaya çıkan bu belirsizliklerin olumsuz etkilerinin giderilmesi
ile ilgili olarak literatürde birçok yöntem önerilmiştir. Dinamik
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modelde belirsizlik var olduğunda moment dalgalanmasını
azaltmayı amaçlayan kontrolcülerden bazıları uyarlamalı
kontrolcüler [6], [7], dayanıklı uyarlamalı kontrol yapısı
[8], yinelemeli öğrenme ve tekrarlayan kontrolcüler [9–
11], tahmin ve gözlemci tabanlı kontrolcüler [12–15] olarak
sunulabilmektedir. Ek olarak, periyodik referans sinyal ve açısal
konuma bağlı belirsiz periyodik yük momentine sahip kalıcı
mıknatıslı step motorların konum kontrolü için tekrarlayan
bir kontrol yöntemi önerilmektedir [16]. Diğer taraftan,
anahtarlamalı bir yapıya sahip olan FDAM sürücüleri için
zıt-EMK sinyalleri gibi belirsiz periyodik bozucuların etkileri
literatürde fazla dikkat çekmemiştir.

Uyarlamalı kontrol, dinamik sistemlerdeki sabit
belirsizliklerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için
güçlü yöntemlerden biri olarak kabul görmektedir. Bununla
birlikte, klasik anlamda uyarlamalı kontrol sadece belirsiz sabit
parametrelere sahip sistemlere uygulanabilmektedir. Periyodu
bilinen zamanla değişen belirsiz sinyaller içeren sürekli
zamanlı dinamik sistemler için önerilen periyodik uyarlamalı
kontrol [17], bu kısıtı ortadan kaldırmak üzere sunulmaktadır.
Ayrıca, yine periyodu bilinen zamanla değişen belirsiz
sinyaller içeren ayrık zamanlı dinamik sistemler için de ayrık
zamanlı periyodik uyarlamalı kontrol [18] önerilmektedir. Bu
yöntem daha sonra dönen makinelerdeki periyodik parametrik
belirsizlikleri ele almak için genişletilmiştir [19, 20].

Bu çalışmada FDAM sürücülerinin periyodik uyarlamalı
kontrolü ele alınmıştır. FDAM sürücüler için tasarlanan kontrol
yöntemleri, dinamik modelde hem sabit parametre hem de
periyodik sinyal belirsizliklerden olumsuz etkilenmektedir.
Ayrıca FDAM sürücülerindeki faz komütasyonundan dolayı
dinamik model iki alt sistem arasında anahtarlanmaktadır.
Bu çalışmada, çıkış momentinde dalgalanmalara sebep
olan sistemdeki periyodik belirsizliklerin ve anahtarlamanın
etkilerini indirgemek üzere, [17] çalışmasında önerilen
sürekli-zamanlı periyodik uyarlamalı kontrol yapısı, FDAM
sürücüsünün anahtarlamalı modeli için genişletilmektedir. Elde
edilen periyodik uyarlamalı kontrol yapısının etkinliği sayısal
benzetim yolu ile test edilmiştir.

Bu çalışmanın geriye kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir.
İlk olarak Bölüm 2’de FDAM sürücüsünün dinamik modeli
sunularak, FDAM sürücüsünün modelinde yer alan anahtarlama
yapısından ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Bölüm 3’te faz
akımları için hata dinamikleri elde edildikten sonra, periyodu
bilinen belirsiz zıt-EMK sinyallerini dikkate alan kontrolcü
yapısı elde edilmiştir. Bu kontrolcü yapısında yer alan uyarlama
kuralı sayısal uygulamalara yönelik olarak güncellenmiş,
ve sonrasında anahtarlamanın etkilerini indirgemek üzere
uyarlama kuralı ayrıca modifiye edilmiştir. Önerilen periyodik
uyarlamalı kontrol yapısının etkinliğini ve uygulanabilirliğini
göstermek için gerçekleştirilen benzetimlere ilişkin sonuçlar
Bölüm 4’te sunulmuştur. Son olarak, bu çalışma sonuçları
içeren Bölüm 5 ile sonlanmaktadır.

2. Fırçasız Doğru Akım Motor Modeli
Bu bölümde anahtarlamalı FDAM sürücü modeli detaylı olarak
sunulmaktadır. Bu çalışmada yer alan FDAM sürücü modeli
için bazı varsayımlar; her sargı için karşılıklı endüktansın
sıfır olması, üç fazın direnç ve endüktans değerlerinin eşit

Şekil 1: Eşdeğer FDAM Sürücüsü.

olması, zıt-EMK işaretlerinin özdeş olmaları ve nötr motor
geriliminin sıfır olması biçiminde verilmektedir. Şekil 1’de
FDAM sürücü eşdeğer devresi verilmektedir. Şekil üzerinde üç
fazlı bir evirici ve motor fazları ile, bu fazlardan geçen akımlar
tanıtılmaktadır. Fazlardan geçen uygun akımlar mıknatısların
oluşturduğu manyetik alan ile birlikte fırçasız doğru akım
motorunun çalışmasını sağlamaktadır.

Üç fazlı FDAM sürücü elektriksel eşdeğer devresine ilişkin
dinamik denklemler

L
dia
dt

= va −Ria − ea (1)

L
dib
dt

= vb −Rib − eb (2)

L
dic
dt

= vc −Ric − ec (3)

biçiminde verilmektedir [21]. Ayrıca faz akımlarının toplamının
sıfır olduğunu veren

ia + ib + ic = 0 (4)

eşitliği de sağlanmaktadır. Burada ia, ib, ic faz akımlarını,
va, vb, vc faz gerilimlerini, R ve L sırasıyla her faz için direnç
ve endüktans değerlerini, ve ea, eb, ec her faz için statorda
indüklenen zıt-EMK işaretlerini göstermektedir. Bir FDAM
mekaniğine ilişkin dinamik eşitlik ise

J
dω

dt
= Te − Tl − βω (5)

şeklinde verilebilmektedir. Burada Te üretilen elektriksel
momenti, Tl yük momentini, β viskoz sürtünme katsayısını,
J atalet momentini, ω ise rotor açısal hızını göstermektedir.
FDAM tarafından üretilen momentin ifadesi de

Te =
eaia + ebib + ecic

ω
(6)

biçiminde verilmektedir.
FDAM sürücülerinde genellikle zıt-EMK sinyallerinin

değişiminin teorik olarak yamuk biçiminde (trapezoidal)
olduğu kabul edilmektedir. İdeal zıt-EMK değişimleri ile
sabit moment çıkışı elde etmek için gereken faz akımları
Şekil 2’de gösterilmektedir. Zıt-EMK sinyallerinin yamuk
biçiminde değişmesi, bu sinyallerin genliklerinin iletim
periyotları boyunca sabit olmasına eşdeğerdir. Ayrıca, zıt-EMK
sinyallerinin genliklerinin motor hızı ile orantılı olarak değiştiği
kabul edilmektedir. Dolayısı ile zıt-EMK sinyallerinin frekans
ve genlikleri rotor hızı ile doğru orantılı olarak değişmektedir.
Ancak, zıt-EMK sinyalleri yamuk biçiminde olsa bile akım
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Şekil 2: Zıt-EMK sinyallerinin değişimi(kalın) ve istenilen faz
akımları(kesikli).

dinamikleri sebebiyle gerçek uygulamalarda faz akımlarını
kare dalga olarak elde etmek mümkün değildir. Zıt-EMK
işaretlerinin elektriksel rotor açısı (θe) ve açısal hızına bağlı
olarak değişimleri

ea(θe) = kefa(θe)ω (7)

eb(θe) = kefb(θe)ω (8)

ec(θe) = kefc(θe)ω (9)

biçiminde verilebilmektedir. Burada ke zıt-EMK sabitini,
fa(θe), fb(θe) ve fc(θe) ise zıt-EMK işaretlerinin
tepe değerleri [−1, 1] aralığında olan normalize edilmiş
fonksiyonları göstermektedir. Ayrıca P kutup çifti sayısı ve θ
rotor açısı olmak üzere elektriksel rotor açısı

θe = Pθ (10)

ile elde edilebilmektedir. (7)-(10) denklemleri kullanılarak (6)
ile verilen moment ifadesi

Te = ke
(
fa(θe)ia + fb(θe)ib + fc(θe)ic

)
(11)

biçiminde düzenlenebilmektedir. Yamuk biçiminde değişen
zıt-EMK sinyalleri için, fa, fb ve fc normalize edilmiş
fonksiyonlar motorun bir tam turunda elektriksel olarak
120◦ boyunca en yüksek değeri 1’e, tam tersi elektriksel
olarak negatif 120◦ boyunca ise -1’e eşit olmaktadır. Bunun
yanında her bir 60◦ için bu normalize edilmiş fonksiyonların
biri 1, biri -1, diğeri ise 0 sabit değerlerini almaktadır.
Bu 60◦’lik elektriksel açı bölgelerinin her biri bir sektör
olarak adlandırılmaktadır. Böylece her bir sektörde uygun
fazlardan sabit elektrik akımının geçmesi ile sabit çıkış
momenti elde edilebilmektedir. Fakat vurgulandığı üzere bir
FDAM sürücüsünde zıt-EMK işaretlerinin yamuk biçiminde
değişmesi neredeyse imkansızdır. İstenilen biçime sahip
olmayan zıt-EMK sinyalleri olması durumunda, sabit moment
çıkışı için motorun aktif iki fazından geçirilmesi gereken akım
yörüngeleri [22] çalışmasında sunulmaktadır.

Bir FDAM sürücüsünde, güç kaynağının sınırlı güce
olması ve bu nedenle akımların ani değişememesinden dolayı
sabit moment elde edilememektedir. Her bir sektör sonunda
bir faz kaynağın ilgili ucuna bağlanırken diğer bir fazın
bağlantısı ise kesilmektedir. Bu anahtarlama komütasyon
olarak isimlendirilmektedir. Bu süreçte, bağlantısı kesilmek
istenen sargı kaynağa dolaylı olarak bağlı kalmakta ve bu
faz sargısında depolanan enerji sona erdikten sonra besleme
gerilimi tam anlamıyla iki sargıya bağlanmaktadır. Bu durum
bir elektrik döngüsünde altı defa tekrarlanmaktadır. Bağlantısı
kesilen fazın enerjisinin sona ermesine dek oluşan geçici
duruma komütasyon periyodu denilmektedir. Her bir sektör,
komütasyon periyodu ve iletim periyodundan oluşmakta, ve bir
elektrik çevriminde altı sektör bulunmaktadır.

Bir FDAM sürücüsündeki mevcut dinamikler, faz
bağlantıları evirici tarafından değiştirildiğinden, her sektörde
bir kez değişmektedir. Dolayısıyla her sektör için iki farklı
model mevcut olmaktadır. Toplam üç tane olan faz akımları
karakteristiksel özelliklerinden dolayı gelen (incoming),
giden (outgoing) ve anahtarlanmayan (uncommutating) fazlar
olarak isimlendirilmektedir. Sırasıyla bu akımlar, her bir
sektör için fazlardan biri sıfır değerinden istenilen değere, biri
istenilen değerden sıfıra ve üçüncüsü ise değişmeyen bir akıma
sahiptir. Faz bağlantıları değiştirildiğinde oluşan komütasyon
periyodunda faz akımları arasında bir geçiş gerçekleşmektedir.
Bu periyotta iletimde olan gelen ve anahtarlanmayan
fazlar eviricinin ilgili anahtarları ile beslenirken, diğer faz
(giden) ise üzerindeki gücü ters diyot üzerinden kaynağa
aktarmaktadır. Giden fazın sıfıra ulaşması ile komütasyon
periyodu tamamlanmaktadır. Komütasyon periyodu bitimi ile
iletim periyodu başlamakta, ve bir sonraki sektör değişimine
kadar iki fazdan akım geçmektedir. Sonuç olarak, iletim
periyotunda iki, komütasyon periyodunda ise üç faz aktif
olmaktadır.

Bu çalışmada komütasyon alt sistem modeli üzerinde
herhangi bir kontrol yapısı önerilmeksizin, sistem iki fazın
devrede olduğu iletim modeli üzerinden kontrolcü tasarımları
gerçekleştirilmektedir. İletim alt sistemi üzerinden elde
edilen kontrolcü yapılarının uygun biçimde düzenlenmesi
ile komütasyon alt modelinin istenmeyen etkilerinin ve
sistemdeki periyodik belirsizliklerin etkisinin indirgenmesi
amaçlanmaktadır. Bu sebeple sadece iki fazın devrede olduğu
varsayılmaktadır. Her üç faz için zıt-EMK sinyallerinin aynı
olduğu kabul edildiğinden, devre denklemlerinin her 60◦ için
(her bir sektör için) aynı olduğu ve tek değişikliğin faz
indeksleri olduğu bilinmektedir. Bu şekilde, iki fazın iletimi için
dinamik denklem

L
dix
dt

= vx −Rix − exy (12)

biçiminde yeniden düzenlenebilmektedir. Burada x, y ∈
{a, b, c}, x 6= y ve

exy =
1

2
(ex − ey) (13)

olarak verilmektedir. Ayrıca, ilgili fazlar arası zıt-EMK
işaretinin ortalaması olan exy her sektörde periyodik olarak
değişmektedir.
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3. Kontrol Yapısı
FDAM sürücüsü için önerilen uyarlamalı kontrol yapısı
bu bölümde verilmektedir. Bu çalışmada amaç periyodik
olarak değişen belirsiz zıt-EMK sinyaline sahip bir FDAM
sürücüsünde çıkış momentini kontrol etmektir. Kontrolcü
tasarımı için öncelikle hata dinamikleri türetilmektedir. Faz
akımları için hata sinyali

e = ixd − ix (14)

tanımlanmaktadır. Burada ixd istenen çıkış momentine uygun
olarak elde edilmiş istenen faz akımını göstermektedir.
Tanımlanan hata ifadesinin türevi alınıp her iki taraf L ile
çarpıldıktan sonra, (12) kullanılarak

L
de(t)

dt
= L

dixd

dt
+Rix + exy − vx (15)

elde edilebilir. Burada exy , bilinen bir periyoda (T ) sahip
belirsiz periyodik bir sinyaldir; vx ise ilgili faza ait gerilimi
göstermekte ve kontrol girişi olarak kabul edilmektedir.
Anahtarlamalı FDAM sürücüsü için sunulan uyarlamalı
kontrol yapısının oluşturulmasında, periyodik belirsizlikleri
olan dinamik sistemler için önerilen [17] çalışmasından
esinlenilmiştir. exy(t) = exy(t − T ) periyodik özelliğini
dikkate alan bu yaklaşım ile, t → ∞ için e → 0 hedefleyen
uyarlamalı bir kontrolcü elde edilebileceği düşünülmüştür. Bu
uyarlamalı kontrolcü, uyarlama kuralı

êxy(t) =

{
êxy(t− T )− qe(t), t ∈ [T,∞)

−q0(t)e(t), t ∈ [0, T )
(16)

olmak üzere

vx = ke(t) + L
dixd

dt
+Rix + êxy (17)

biçiminde verilebilmektedir. Burada êxy , exy için uyarlama
sinyali, q > 0 sabit bir kazanç, q0 ise q0(0) = 0 ve q0(t) = q,
∀t > T olmak üzere pozitif, sürekli, zamanla değişen bir
kazanç ve k de pozitif bir kontrolcü kazancıdır. Zamanın her
anında uyarlama yapılması gerektiği için, bu uyarlama kuralının
sayısal bir kontrolcü ile uygulanması mümkün olmamaktadır.
Bu nedenle (16) üzerinde uygulamaya yönelik bir değişiklik
yapılması gerekmektedir. Bu sorun, uyarlama kuralının her
bir periyotta aynı sayıda çalıştırılması ile aşılabilmektedir. N
periyodik belirsiz bir sinyalin her bir periyodundaki örnekleme
noktalarının sayısı olmak üzere, sayısal uygulama için uygun
olan uyarlama kuralı

êxy(i) =

{
êxy(i−N)− qe(i), i > N

−q0(i)e(i), i < N
(18)

burada i = 0, 1, 2, . . . .
Önerilen kontrol yapısı her ne kadar dijital bir uygulama

için uygun olsa da, bu yaklaşım hala doğrudan FDAM
sürücüye uygulabilir değildir, çünkü her 60◦’de meydana
gelen komütasyon sebebiyle dinamik model değişmektedir.
Bu nedenle, (16) ve (18) eşitlikleri ile sunulan uyarlama
kuralı, anahtarlama fenomeninin etkilerini indirgemek üzere
düzenlenmelidir. Önceki bölümde belirtildiği gibi, (17) ile
verilen kontrol sinyali FDAM sürücüsüne uygulandığında, ilgili

faz akımında hataya neden olan komütasyon sonrası kısa bir
süre boyunca üç faz devrede olmaktadır. Ancak, uyarlama
kuralının anahtarlama hakkında bilgisi olmadığından, bu hatayı
dikkate almakta ve uyarlama üzerinde istenmeyen bir hata
oluşmaktadır. Bunun yerine, iki model arasında bir anahtarlama
gerçekleştiğinde periyodik uyarlama durdurulabilir. Zıt-EMK
sinyallerinin sürekli olmasından dolayı bu duraklamanın
uyarlamaya olumsuz bir etkisi bulunmayacaktır. Sonuç olarak,
(18) ile verilen uyarlama kuralı, model anahtarlamalarını da
hesaba katacak şekilde

êxy(i) =


êxy(i−N)− qe(i), i > N & σ̄ = 0

−q0(i)e(i), i < N & σ̄ = 0

êxy(i− 1) σ̄ = 1

(19)

olarak düzenlenmektedir. Burada σ̄ = 0, i − 1 ve i zamanları
arasında hiçbir anahtarlama olmadığını, σ̄ = 1 ise, i − 1 ile i
zamanları arasında bir anahtarlama olduğunu belirtmektedir.

Zıt-EMK sinyallerinin uyarlama hatası ẽxy = exy −
êxy biçiminde tanımlanıp, uyarlamalı kontrol kuralı (17) ve
periyodik uyarlama kuralı (16), FDAM’ın hata dinamiği (15)’te
yerine konularak, kapalı çevrim sistem dinamikleri

L
de(t)

dt
= −ke(t) + ẽxy (20)

ẽxy = exy − êxy. (21)

olarak elde edilebilmektedir. Bu kapalı çevrim sisteminde
e(t) sinyalinin sıfıra yakınsayacağı [17] ile sunulan analizin
benzerinin uygulanması ile gösterilebilmektedir.

4. Benzetim Sonuçları
Bir FDAM sürücüsünde akım kontrolü için önerilen kontrol
yapısı bir sayısal benzetim çalışması test edilmiştir ve
sonuçlar bu bölümde sunulmaktadır. Benzetim çalışmasında faz
endüktansı ve faz direnci değerleri sırası ile L = 2, 5mH
ve R = 0.58Ω olarak alınmıştır. Fırçasız doğru akım
motorlarının fazlar arası gerilimi ve faz akımı için anma
değerleri sırasıyla 24V ve 3A olarak ayarlanmıştır. Üç-faz
gerilim beslemeli eviricinin besleme gerilimi benzetimlerde
24V olarak alındığından motorun maksimum gerilimi 24V
ile sınırlanmaktadır. Eviricinin anahtarları ideal olarak kabul
edilmiş ve darbe genişlik modülasyonu (DGM) sinyallerinin
frekansı 10 kHz olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle, kontrolcünün
örnekleme süresi de 100µs olarak sabitlenmiştir. Benzetim
esnasında dinamik model Euler yöntemi kullanılarak 500ns
sabit adımlar ile çözdürülmüştür.

Rotor hızı benzetimler sırasında 1000d/d olmak üzere sabit
kabul edilmiş ve elektriksel açı başlangıçta π/6 rad olarak
alınmıştır. Kontrolcü ve uyarlama kazancı k = 25 ve q = 5

olarak ayarlanmıştır. Uyarlama için sabit periyod 60 elektrik
derecesi olarak alınmıştır ki buradan rotor hızı da kullanılarak
periyod değeri elde edilebilmektedir. Sinyallerin 5µs periyodla
örneklendiği varsayılmış, ve buna göre uyarlama kuralı 200kHz
frekansında çalıştırılarak belirsiz sinyalin her periyodundaN =

1000 örnek kaydedilmiştir. İlk uyarlama periyodunda değişken
uyarlama kazancı, zamanın doğrusal bir fonksiyonu olarak

q0 = 200qt
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Şekil 3: A fazı için zıt-EMK yardımcı sinyalinin değişimi.

biçiminde kabul edilmiştir. Değişken kazanç değeri başlangıçta
0’a eşittir ve ilk uyarlama periyodunun sonunda q ’ya eşit
olacak şekilde seçilmiştir.

Bu çalışmada zıt-EMK sinyallerinin değişiminin ideal
olmadığı kabul edilmiş, ayrıca kullanılan zıt-EMK sinyallerinin
formu deneysel bir kurulumdan alınmıştır. Bir faz için elde
edilmiş olan yardımcı sinyal (fa), Şekil 3’de gösterilmiştir
ve diğer fazlar için sinyaller hemen hemen aynı biçimde
fakat ötelenmiş haldedir. Bu tür uygulamadan elde edilmiş
sinyalleri benzetim çalışmalarında kullanmak bazı sayısal
problemleri beraberinde getirmektedir ve bu problemlerle
baş etmek daha zor olabilmektedir. Zıt-EMK sinyallerinin
benzetim çalışmaları boyunca bilinmediği varsayılmış ve
kontrol yapısındaki uyarlanmış değerleri başlangıçta tüm fazlar
için sıfır alınmıştır. Bununla birlikte, sabit moment üretmek
için referans akımların kontrolcü tarafından bilindiği kabul
edilmiştir.

Eviricinin anahtarları DGM sinyalleri ile sürüldüğünden,
akım örneklemelerinde çıkışı olumsuz etkileyen yüksek
frekanslı bir gürültü ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuz etkiyi
azaltmak için, uyarlamada kullanılan akım hata sinyali, alçak
geçiren bir filtre ile filtrelenmektedir. Ek olarak, uyarlama,
FDAM sürücüsünün iletim ve komütasyon periyotları
arasında geçiş yaparken faz akımında meydana gelen geçici
durumlardan etkilenmektedir. Uyarlama kuralının, bu olumsuz
etkileri içermesi için iletim ve komütasyon geçişi sırasında
duraklatılmaktadır.

Benzetime ilişkin sonuçlar Şekil 4’de sunulmaktadır. Çıkış
momentinin değişimi, referans ve gerçek akımlar, gerçek ve
uyarlanmış zıt-EMK sinyalleri ve kontrol sinyali sırasıyla
sayısal benzetimler sonucunda verilmektedir. Benzetimler
sonucunda, zıt-EMK sinyalinin uyarlanmış halinin gerçek
sinyallere yakınsadığı gözlemlenebilmektedir. Buna ek olarak,
zıt-EMK sinyalindeki hatanın azalması ile faz akımı hatasının
her uyarlama periyodunda azaldığı ve referans akım sinyalinin
başarıyla takip edildiği de benzetimlerde görülmektedir. Çıkış
momentindeki düşük frekanslı dalgalanmalar da faz akımının
referans izlemesine uygun olarak azalmaktadır. Sonuç olarak,
önerilen periyodik uyarlamalı kontrolcü ile başarılı sonuçların
elde edildiği söylenebilmektedir.
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Şekil 4: Benzetim sonuçları.

5. Sonuçlar

Bu çalışmada, fırçasız doğru akım motor sürücüsünde
zamanla değişen parametrik belirsizliklerin etkisini azaltmak
için periyodik bir uyarlamalı kontrolcü yapısı önerilmiştir.
Sürekli zamanlı periyodik uyarlamalı kontrol yapısının elde
edilmesinin ardından FDAM sürücünün sayısal uygulaması için
uyarlama kuralı yeniden ele alınmıştır. FDAM sürücüsünde,
anahtarlama doğasından kaynaklanan çıkış momenti üzerinde
istenmeyen dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bu sebeble,
önerilen kontrol yapısıdaki kestirilen periyodik sinyal için
uyarlama kuralı, anahtarlamanın varlığı üzerinden modifiye
edilmiştir. Son olarak, genel kontrolör yapısının performansı,
etkinliğini ve uygulanabilirliğini göstermek için gerçekçi
sayısal benzetim ile değerlendirilmiş ve tatmin edici sonuçlar
elde edilmiştir.
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Özetçe
Bu çalışmada, fırçasız doğru akım motor sürücüleri için

zamanla değişen parametrik belirsizliklerin etkisini gidermek
için ayrık zamanlı uyarlamalı bir kontrol yapısı önerilmektedir.
Bu amaçla ayrık zamanlı fırçasız doğru akım motor sürücü
modeli verildikten sonra akım hata dinamiği sunulmaktadır.
Devamında, periyodu bilinen belirsiz periyodik zıt-EMK
sinyallerini dikkate alan kontrol yapısı elde edilmektedir.
Ayrıca, anahtarlama fenomeniyle başa çıkmak için, ayrık
zamanlı uyarlama kuralı da uygun biçimde değiştirilmiş olarak
verilmektedir. Önerilen ayrık-zamanlı uyarlamalı kontrolcü
algoritmasının etkinliğini ve uygulanabilirliğini göstermek
üzere sayısal benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son
olarak, ayrık-zamanlı uyarlamalı kontrol yapısı ile çalışmanın
birinci kısmında önerilen sürekli-zamanlı periyodik uyarlamalı
kontrol yapısı benzetim sonuçları bazında karşılaştırılmaktadır.

Abstract
In this study, a discrete-time adaptive control structure is

proposed to eliminate the effects of time varying parametric
uncertainties for brushless direct current motor drives. After
discrete time model of brushless direct current motor drives is
given, the error dynamics is derived. Afterwards, the discrete
time control structure taking uncertain periodic back-emf
signals with a known periodicity into account is obtained.
Moreover, to deal with the switching phenomenon,the discrete
time adaptation rule is also given by modified. To demonstrate
its effectiveness and feasibility of the proposed adaptive
controller algorithm, it is tested with various realistic numerical
simulations. Finally, the results of the discrete-time adaptive
controller is compared with the results of continuous-time

periodic adaptive controller structure which is proposed in the
first part of this study.

1. Giriş
Fırçasız doğru akım motoru (FDAM) sürücüsü üzerine
literatürde yapılmış olan çalışmalar bu çalışmanın ilk bölümü
olan sürekli zamanlı tasarım kısmında sunulmaktadır [1]. İlk
kısmın girişinde sırasıyla, FDAM’nın neden tercih sebebi
olduğu, zıt-EMK’nin bu sistem için önemi, zıt-EMK formunun
bilinmemesi durumu için yapılmış olan çalışmalardan
bahsedilmektedir. Ayrıca, FDAM sürücüsü modelinin
iletim ve komüstayon olarak iki alt sistemden oluştuğu, bu
model anahtarlamasının sistem üzerindeki negatif etkisine
değinilmektedir. Sonuç olarak, çıkış momenti üzerinde
etkili olan bu negatif etkilere sürekli zamanda tasarlanmış
uyarlamalı bir kontrol yapısı bu çalışmanın birinci bölümünde
önerilmektedir.

Sürekli zamanlı sistemler için uyarlamalı kontrol iyi bilinen
kontrol yapılarından biridir ve bu konu üzerine literatürde
çok fazla sonuç bildirilmiştir [2–5]. Klasik uyarlamalı
kontrol yapısında, uyarlama mekanizması integral tabanlı
olarak sabit parametrik belirsizliklerin bulunması durumu
için sunulmaktadır. Diğer taraftan, [6] ile verilen çalışmada,
parametrelerin periyodikliği bilgisine dayanan, noktasal olarak
entegrasyon temelli, zamanla değişen periyodik belirsiz
parametreler ile başa çıkmaya yönelik bir yöntem ortaya
konulmuştur.

Ayrık zamanlı doğrusal olmayan dinamik sistemler için
ise uyarlamalı kontrol en küçük kareler yöntemi ile kesinlik
denkliği (certainty equivalence) kontrolcüsü birleştirilerek
verilmektedir [7]. Bu çalışmada uyarlamalı kontrol sabit
parametrik belirsizliğe sahip sistemler için önerilmektedir.
Sürekli zamanlı periyodik belirsiz parametrelere sahip doğrusal
olmayan dinamik sistemler için önerilen periyodik uyarlama
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kontrol yapısı [6], ayrık zamanlı doğrusal olmayan dinamik
sistemler için ayrık zamanlı periyodik uyarlama kontrol yapısı
olarak [8] çalışmasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardaki
yöntemler daha sonra periyodiklik özelinde sistem tanıma,
kontrol ve bozucu bastırma gibi amaçlarla kullanılmıştır [9–11].

Bu çalışmada, çalışmanın ilk bölümünde sunulan
sürekli-zamanlı kontrol yapısından farklı olarak, FDAM
sürücülerinin ayrık-zamanlı periyodik uyarlamalı kontrolü
ele alınmaktadır. FDAM sürücü modelinde sabit ve periodik
belirsizliklere sahip parametre ve sinyallerin bulunduğu
varsayılmaktadır. Ayrıca, FDAM sürücü modelinin iletim
ve komütasyon modellerinden meydana geldiği ve dolayısı
ile iki modelden oluşan anahtarlanmış bir yapıda olduğu
kabul edilmektedir. Ayrık-zamanlı periyodik uyarlamalı
kontrol yapısı periyodik belirsizlikleri gidermek için FDAM
modeline uygulanmıştır. Diğer taraftan modelin anahtarlanmış
olmasından kaynaklı olumsuz etkilerin giderilmesi için
uyarlama kuralı uygun biçimde değiştirilerek sunulmaktadır.
Böylece, FDAM sürücü sistemi için ayrık zamanlı periyodik
belirsizlikleri giderecek periyodik uyarlamalı akım kontrolcüsü
elde edilmektedir.

Bu çalışmanın geriye kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir.
İlk olarak Bölüm 2’de FDAM sürücüsünün ayrık zamanlı
dinamik modeli sunulmaktadır. Devamında, FDAM
sürücüsünün için ayrık zamanlı akım hata dinamiklerini
elde edildikten sonra, bilinen periyodikliği olan belirsiz
periyodik zıt-EMK sinyallerini dikkate alan kontrol yapısı
Bölüm 3’te verilmektedir. Model anahtarlanması sebebi ile
oluşan kısa süreli negatif etki ile başa çıkmak üzere uyarlama
kuralı modifiye edilerek sunulmaktadır. Önerilen ayrık zamanlı
uyarlamalı kontrolcü yapısının etkinliğini ve uygulanabilirliğini
göstermek için yapılan sayısal benzetim çalışmasına ilişkin
sonuçlar ve sürekli-zamanlı tasarımda elde edilen sonuçlar
ile karşılaştırma Bölüm 4 ile sunulmaktadır. Son olarak, bu
çalışma Bölüm 5’re verilen sonuçlar kısmı ile sonlanmaktadır.

2. Ayrık Zamanlı FDAM Modeli
Fırçasız doğru akım motor sürücüsü modelindeki varsayımlar
ve sisteme ilişkin çalışma prensibi bu çalışmanın ilk bölümünde
ayrıntılı olarak verilmiştir [1]. Şekil 1’de FDAM sürücü için
elektriksel eşdeğer devre sunulmaktdır. Şekil üzerinde üç fazlı
bir evirici ve evirici üzerinden rotordaki mıknatıslanma etkisine
bağlı olarak a, b, c fazlarından geçen akımlar gösterilmektedir.
FDAM sürücü eşdeğer devresi dinamikleri

ia + ib + ic = 0 (1)

olmak üzere

L
dia
dt

= va −Ria − ea (2)

L
dib
dt

= vb −Rib − eb (3)

L
dic
dt

= vc −Ric − ec (4)

denklemleri ile verilebilmektedir [12]. Burada ia, ib, ic faz
akımlarını, va, vb, vc faz gerilimlerini, R ve L sırasıyla her
faz için direnç ve endüktansı, ve ea, eb, ec her faz için

Şekil 1: Eşdeğer FDAM Sürücüsü.
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Şekil 2: Zıt-EMK sinyallerinin değişimi(kalın) ve istenilen faz
akımları(kesikli).

stator kanatlarında indüklenen zıt-EMK’yı göstermektedir. Bir
FDAM sürücüsünün mekaniğine ilişkin dinamik ise

J
dω

dt
= Te − Tl − βω (5)

eşitliği ile verilebilir. Burada Te elektriksel güç tarafından
üretilen momenti, Tl yük momentini, β viskoz sürtünme
katsayısını, J rotor ataletini, θ ve ω sırasıyla rotor mekanik
açısını ve açısal hızını göstermektedir. FDAM tarafından
üretilen momentin ifadesi

Te =
eaia + ebib + ecic

ω
(6)

biçiminde verilebilir.
FDAM sürücülerinde zıt-EMK sinyallerinin formu genel

olarak yamuk biçiminde (trapezoid) kabul edilmektedir.
İdeal zıt-EMK değişimleri ile sabit moment çıkışı elde
etmek için gereken faz akımları değişimleri Şekil 2’de
gösterilmektedir. Zıt-EMK sinyallerin genlikleri motor hızı
ile orantılı olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile rotor
hızı ile doğru orantılı olarak zıt-EMK sinyallerinin frekans
ve genlikleri değişmektedir. Zıt-EMK işaretlerinin değişim
gerilimleri

ea(θe) = kefa(θe)ω (7)

eb(θe) = kefb(θe)ω (8)

ec(θe) = kefc(θe)ω (9)
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biçiminde verilebilir. Burada ke zıt-EMK sabitini, (θe rotor
elektriksel açısını, fa(θe), fb(θe), fc(θe) ise işaretlerinin tepe
değerleri [−1, 1] aralığında olan normalize edilmiş yardımcı
fonksiyonları göstermektedir. Ayrıca P kutup çifti sayısı olmak
üzere elektriksel ve mekanik rotor açıları arasındaki ilişki

θe = Pθ (10)

eşitliği ile verilmektedir. (7)-(10) denklemleri (6) içerisinde
kullanılarak moment ifadesi

Te = ke
(
fa(θe)ia + fb(θe)ib + fc(θe)ic

)
(11)

biçiminde elde edilebilmektedir.
FDAM sürücü elektriksel frekansının iki örnekleme

arasında sabit olduğu varsayılarak, FDAM sürücü elektriksel
eşdeğeri için fark denklemleri (2-4) denklemlerinde Euler
yaklaşımı kullanılarak

ia(k + 1) = ia(k) +
Tp

L
(va(k)−Ria(k)− ea(k)) (12)

ib(k + 1) = ib(k) +
Tp

L
(vb(k)−Rib(k)− eb(k)) (13)

ic(k + 1) = ic(k) +
Tp

L
(vc(k)−Ric(k)− ec(k)) (14)

biçiminde elde edilebilmektedir. Burada k = {0, 1, 2, ...}
ayrık değişkeni yani örnekleme adımlarıdır, Tp ise örnekleme
periyodunu göstermektedir.

Bu çalışmada komütasyon alt sistem modeli üzerinde
herhangi bir kontrol yapısı önerilmeksizin, sistem iki fazın
devrede olduğu iletim modeli üzerinden kontrol tasarımları
verilmektedir. İletim alt sistemi üzerinden gerçekleştirilecek
kontrol tasarımı ile komütasyon alt modelinin istenmeyen
etkilerinin ve sistemdeki periyodik belirsizliklerin etkisinin
azaltılması amaçlanmaktadır. Bu sebep ile kontrolcü tasarım
aşamasında sadece iki fazın devrede olduğu varsayılmaktadır.
Üç fazın zıt-EMK sinyallerinin aynı olduğu kabulü ile, devre
denklemlerinin her 60◦ için benzer olduğu ve tek değişikliğin
faz endeksleri olduğu bilinmektedir. Bu şekilde, iki fazın iletimi
için fark denklemi

ix(k + 1) = ix(k) +
Tp

L
(vx(k)−Rix(k)− exy(k)) (15)

biçiminde düzenlenebilir. Burada x, y ∈ {a, b, c}, x 6= y ve

exy(k) =
1

2
(ex(k)− ey(k)) (16)

olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada exy(k) sinyalinin 60
elektriksel derece ile rotor açısal konumuna bağlı olarak
periyodik olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

3. Ayrık-Zamanlı Kontrol Yapısı
FDAM sürücüsü için ayrık zamanlı uyarlamalı kontrol yapısı bu
bölümde tanıtılmaktadır. Kontrolcü tasarımına geçmeden önce
hata fark denklemi türetilmektedir. Faz akımları için hata sinyali

e(k) = ixd(k)− ix(k) (17)

biçiminde tanımlanmaktadır. Burada ixd(k), istenen çıkış
momenti ile orantılı istenen faz akımını göstermektedir. (15) ve

(17) kullanılarak hata ifadesine ait fark denklemi

e(k + 1) = ixd(k + 1)− ix(k)− Tp

L
(vx(k)

−Rix(k)− exy(k)) (18)

olarak elde edilebilir. Burada exy(k), bilinen bir periyoda
(T ) sahip belirsiz periyodik bir fonksiyondur ve faz gerilim
ifadesi olan vx kontrol girişi olarak kabul edilmektedir.
FDAM sürücüsü için sunulan uyarlamalı kontrol yapısının
oluşturulmasında, periyodik belirsizlikleri olan ayrık
zamanlı dinamik sistemler için önerilen [8] çalışmasından
esinlenilmiştir. Bu yönteme ait uyarlama yapısındaki esas
fikir, sabit belirsiz parametre tahminini gerçekleştiren standart
uyarlama kuralını, parametre tahminini periyoda ve örnekleme
zamanına bağlı sabit bir N aralığında bir güncelleyen bir
yapıya dönüştürmektir. exy(k) = exy(k − T ) periyodik
özelliğini dikkate alan bu yaklaşım, k → ∞ için e(k) → 0

hedefleyen uyarlamalı bir kontrolcü sunmaktadır. Ayrık
zamanlı uyarlamalı kontrolcü

vx(k) = k1e(k)− L

Tp
(ix(k)− ixd(k + 1))

+Rix(k) + êxy(k) (19)

biçiminde oluşturulmuştur ve burada uyarlama kuralı

êxy(k) =


êxy(k −N)

−Tp

L
P (k)e(k −N + 1), k > N

êxy(0), k < N

(20)

P (k) =

P (k −N)−
P2(k−N)

(
Tp
L

)2

1+P (k−N)
(

Tp
L

)2 , k > N

P (0) > 0, k < N

(21)

şeklinde önerilmektedir. Burada êxy(k), exy(k) için uyarlanmış
sinyal, P > 0 sabit bir kazanç ve k1 > 0 kontrolcü kazancı
N ise her bir periyod içinde yer alan sabit örnekleme periyodu
sayısıdır.

Ayrık zamanda önerilen kontrol yapısı sayısal uygulamalar
için uygundur, fakat bu yapı FDAM sürücüye doğrudan
uygulanabilir değildir. Bunun sebebi FDAM sürücü modelinin
her elektriksel 60◦’de anahtarlanmasıdır. Sürücü modeline
ilişkin bu özellik, bu çalışmanın sürekli-zamanlı kontrolcü
tasarımını içeren ilk bölümünde detaylı olarak verilmektedir (
[1]). Bu anahtarlama fenomeninin olumsuz etkilerini gidermek
üzere, (20) ve (21) ile verilen uyarlama kuralı yine ilk çalışmada
olduğu gibi uygun biçimde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile
iki model arasında bir anahtarlama gerçekleştiğinde periyodik
uyarlama duraklatılmaktadır. Sonuç olarak modeller arasındaki
anahtarlama göz önünde bulundurularak, (20) ve (21) ile verilen
uyarlama kuralı

êxy(k) =


êxy(k −N)

−Tp

L
P (k)e(k −N + 1), k > N & σ̄ = 0

êxy(0), k < N& σ̄ = 0

êxy(k − 1) σ̄ = 1

(22)
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P (k) =


P (k −N)−

P2(k−N)
(

Tp
L

)2

1+P (k−N)
(

Tp
L

)2 , k > N & σ̄ = 0

P (0) > 0, k < N & σ̄ = 0

P (k − 1) σ̄ = 1

(23)

olarak düzenlenmektedir. Burada σ̄ = 0, k − 1 ve k zamanları
arasında bir anahtarlama olmadığını, σ̄ = 1 ise k − 1 ile k
zamanları arasında bir anahtarlama olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, k < N ve σ̄ = 0 aralığı için êxy(0) değeri bazı önceki
bilgilere göre seçilebileceği gibi önceden bilgi mevcut değilse
sıfır olarak alınabilir. P (0), k < N ve σ̄ = 0 aralığı boyunca
yeterince büyük bir sabit olarak seçilebilmektedir.

Zıt-EMK sinyalleri için uyarlama hatası ẽxy(k) =

exy(k) − êxy(k) biçiminde tanımlanarak, uyarlamalı kontrol
kuralı (19), periyodik uyarlama kuralı (20) ve (21), FDAM
sürücüsü elektriksel eşdeğerine ait hata fark denklemi (18)
içerisinde kullanılarak, êxy(k) ifadesi (22) ve (23) ile verildiği
gibi olmak üzere, kapalı çevrim sistem için fark denklemi

e(k + 1) = −k1e(k)− ẽxy(k) (24)

ẽxy(k) = exy(k)− êxy(k). (25)

olarak elde edilebilir. Bu kapalı çevrim sistemde e(k) sinyalinin
sıfıra yakınsadığı [8] ile sunulan Lyapunov temelli yöntem baz
alınıp uygun biçimde düzenlenerek gösterilebilmektedir.

4. Benzetim Sonuçları
Önerilen ayrık-zamanlı periyodik uyarlamalı kontrol yapısı, bir
FDAM sürücüsünde akım kontrolü için benzetim anlamında
test edilmiştir. Benzetim çalışmasında faz endüktansı ve faz
direnci değerleri L = 2, 5 mH ve R = 0.58Ω olarak
alınmıştır. FDAM fazlar arası gerilimi ve faz akımları için
anma değerlerinin sırasıyla 24V ve 3A olarak alınmıştır. 3
faz gerilim beslemeli eviricinin besleme gerilimi benzetimlerde
24V olarak alındığından motorun maksimum gerilimi 24V ile
sınırlanmıştır. Eviricinin anahtarları ideal olarak kabul edilmiş
ve darbe genişlik modülasyonu (DGM) sinyallerinin frekansı
10kHz olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak, kontrolcünün
de örnekleme süresi 100µs olarak ayarlanmıştır. Benzetim
esnasında dinamik model Euler yöntemi kullanılarak 0.5µs
sabit adımlar ile çözdürülmüştür.

Rotor hızı benzetimler sırasında 1000d/d olarak kabul
edilmiş ve elektriksel açı başlangıçta π/6 rad olarak alınmıştır.
Kontrolcü kazancı değeri k1 = 10 olarak ayarlanmıştır.
Uyarlama için sabit periyod 60 elektriksel derece olarak
alınmıştır. Benzetim çalışmasında sinyallere ilişkin ölçümler
5µs periyodla yapıldığı için, belirsiz sinyalin her periyodunda
N = 1000 örnek kaydedilmektedir. Son olarak, P (0) başlangıç
değeri yeterince büyük olacak şekilde, 500 olarak seçilmiştir.

Bu çalışmada, zıt-EMK sinyallerinin formunun ideal
olmadığı varsayılmakta ve benzetim çalışmasında deneysel bir
ortamdan elde edilen zıt-EMK sinyalleri formu kulanılmaktadır.
Bir faz için yardımcı sinyal (fa) Şekil 3’de verilmektedir ve
diğer fazlara ilişkin sinyaller bu sinyal ile neredeyse aynı
olup sadece ötelenmiş halleridir. Deneysel uygulamalardan
elde edilen sinyalleri benzetim çalışmalarında kullanılması
beraberinde bazı sayısal problemler ortaya çıkarmaktadır ve bu
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Şekil 3: A fazı için zıt-EMK yardımcı sinyalinin değişimi.

Tablo 1: Çıkış momentinin maksimum mutlak hata, ortalama ve
RMS değerleri.

|emax| Tmort Tmrms

Sürekli Zamanlı Tasarım 0.0140 0.0504 0.0509

Ayrık Zamanlı Tasarım 0.0077 0.0515 0.0525

problemlerin üstesinden gelmek daha zor olabilmektedir.
Zıt-EMK sinyallerinin benzetim çalışmaları boyunca
bilinmediği varsayılmış ve kontrol yapısındaki uyarlanmış
değerleri başlangıçta tüm fazlar için sıfır alınmıştır. Bununla
birlikte, sabit moment üretmek için referans akımların
kontrolcü tarafından bilindiği kabul edilmiştir.

Evirici anahtarlarının DGM sinyalleri ile sürülmesinden
kaynaklı olarak, FDAM akım örneklerinde ve çıkış momentinde
yüksek frekanslı gürültüler ortaya çıkarmakatdır. Bu
istenmeyen gürültülerin etkisin indirgemek üzere, uyarlama
kuralında kullanılan akım hata sinyali benzetim çalışmasında
alçak geçiren bir filtre ile filtrelenmektedir. Buna ek olarak,
periyodik uyarlama FDAM sürücüsünün anahtarlanma
geçişinden dolayı faz akımında meydana gelen geçici
durumlardan da olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu olumsuz
etkileri gidermek üzere uyarlama kuralı iletim ve komütasyon
geçişi sırasında duraklatılmaktadır.

Gerçekleştirilen benzetime ilişkin sonuçlar Şekil 4 ile
sunulmaktadır. Sırasıyla, çıkış momenti değişimi, referans
ve gerçek akım değişimleri, gerçek ve uyarlanmış zıt-EMK
sinyalleri ve kontrol sinyali sayısal benzetimler sonucunda
sunulmaktadır. Benzetimler sonucunda, uyarlanmış zıt-EMK
sinyalinin gerçek değerlere yakınsadığı gözlemlenebilmektedir.
Faz akımı hatasının her uyarlama periyodunda azaldığı ve
uyarlama sonrasında referans akım yörüngelerinin başarıyla
takip edildiği de benzetimlerde görülmektedir. Son olarak, çıkış
momentindeki düşük frekanslı dalgalanmalar, faz akımlarının
referans akım değerlerini takibine göre azalmaktadır.

Bu çalışma birinci bölümde sunulan sürekli-zamanlı
tasarım ve bu çalışma ile sunulan ayrık-zamanlı tasarım
olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu tasarımların
performaslarının karşılaştırılması 1000 d/d rotor hızı için
çıkış momentinin maksimum mutlak hata, ortalama ve RMS
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Şekil 4: Benzetim sonuçları.

değerleri Tablo 1 ile sunulmuştur. Tablo 1’de elde edilen
sayısal değerler hesaplanırken geçici durum performansı
dikkate alınmamıştır ve 100 - 200ms arasındaki veriler
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen benzetimler sonucunda,
sürekli-zamanlı tasarım performansına karşı ayrık-zamanlı
tasarım performansının kullanılan koşullarda biraz daha iyi
sonuçlar verdiği görülmektedir.

5. Sonuçlar
Fırçasız doğru akım motor sürücüleri için zamanla değişen
parametrik belirsizliklerin etkisini azaltmak için ayrık-zamanlı
periyodik bir uyarlamalı kontrolcü yapısı bu çalışmada
önerilmiştir. FDAM modeli periyodik zamanla değişen
belirsizliklerden etkilenmektedir. Ayrıca modelde, anahtarlama
doğasından kaynaklanan çıkış torku üzerinde istenmeyen
dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bahsedilen problemlerin
üsterinden gelebilmek için ayrık-zamanlı uyarlamalı kontrol
yapısı önerilmiş ve uyarlama kuralı anahtarlamadan kaynaklı
problemi de göz önünde bulunduracak şekilde uyarlama kuralı
yeniden ele alınmıştır. Genel kontrolcü yapısının başarısını
göstermek için sayısal benzetim çalışmaları yapılmış ve başarılı
sayılabilecek sonuçlar elde edilmiştir. Son olarak bu çalışmanın
ilk kısmında önerilen sürekli-zamanlı ve bu kısmında önerilen

ayrık-zamanlı kontrolcülerin performans karşılaştırılması
sunulmuştur.
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Özetçe

Bu çalışmada örneklenmiş verili anahtarlamalı sistemler
için kararlılık analizi incelenmekte ve sunulmaktadır. Bu
tür sistemlerde kontrolcünün durumları ancak örnekleme
periyotlarında değişebilmektedir. Dolayısıyla sürekli zamanlı
sisteme uygun olmayan kontrol işareti uygulanabilmekte ve
bu da kararsızlığa neden olabilmektedir. Anahtarlama anlarının
örnekleme periyotları arasında gerçekleşebildiği düşünülerek
bu tür sistemlerdeki kararlılık problemine ortak Lyapunov
fonksiyonu, çoklu, zayıf ve genelleştirilmiş Lyapunov-benzeri
fonksiyonlar aracılığı ile yaklaşılmaktadır. Ayrıca, kararlılık
analizi bir örnek üzerinden ilgili teoremlerin karşılaştırılması
verilerek yapılmaktadır.

Abstract

In this paper, the stability analysis of sampled data switched
systems is investigated and presented. The controller in such
systems can only be updated at sampling instants. Hence, an
inappropriate control signal can be applied to the continuous
time system that may cause instability. Considering that the
switching may occur at any time in a sampling period, the
stability problem of these systems is taken into account by
means of common Lyapunov, multiple, weak and generalized
Lyapunov-like functions. In addition, stability analysis is
conducted with an example by comparing concerned theorems.

1. Giriş

Sürekli ve ayrık zamanlı dinamikleri birlikte içeren sistemlere
hibrit sistemler denilmektedir [1]. Günümüzde birçok karmaşık
sistemin modellenmesinde kullanılan anahtarlamalı sistemler
de hibrit sistemlerin bir sınıfı olarak bilinmekte ve sonlu
sayıda alt sistem ile bu alt sistemlerin arasında geçişi
sağlayan anahtarlama kuralından meydana gelmektedir [2].
Bu anahtarlama kuralı anahtarlama sinyali ile tanımlanmakta
ve zamana, sistem durumlarına veya her ikisine bağlı olarak
değişebilmektedir. Bu sınıftaki sistemler için kararlılık ve
kararlı kılma gibi problemler anahtarlama kuralı ile doğrudan
ilişkili olmaktadır. Kararlı bir sistem anahtarlama kuralıyla
kararsız kılınabileceği gibi, kararsız bir sistem uygun bir

anahtarlama kuralıyla kararlı hale getirilebilmektedir [1]. Keyfi
olarak gerçekleşen anahtarlamada hangi durumlarda kararlılığın
sağlanacağı veya kararlılık için anahtarlama kuralının nasıl
belirlenmesi gerektiği [2], [3] çalışmalarında ele alınmaktadır.

Anahtarlamalı sistemlerde kararlılık için Lyapunov
temelli kararlılık analizine benzer yöntemler literatürde
bulunmaktadır. Ortak Lyapunov fonksiyonları bu sistemlerde
kararlılık analizinde kullanılan temel yöntemlerden biri
olarak bilinmektedir. Anahtarlamalı bir sistemde ortak bir
radyal olarak sınırsız Lyapunov fonksiyonunun varlığı küresel
asimptotik kararlılık için yeter koşul olmaktadır. Ancak bu
fonksiyonun bulunmasındaki zorluklardan dolayı değişebilir
çiftli Hurwitz matrisleri kullanılarak [4] ortak Lyapunov
fonksiyonunun varlığını göstermek amaçlanmaktadır.
Doğrusal sistemler için geliştirilen bu yöntem [5] ile
doğrusal olmayan sistemlere genişletilmekte ve burada yerel
Lyapunov fonksiyonu kullanılırken [6] ile küresel kararlılığa
genişletilmektedir. Bu yöntemlerin dışında ortak Lyapunov
fonksiyonunun varlığı her zaman mümkün olmamaktadır.
Bu nedenle araştırmacılar kararlılık analizi için çoklu veya
monotonik olarak azalmayan fonksiyonlara yönelmektedir.

Çoklu Lyapunov-benzeri fonksiyon tanımı [7] ile
yapılmakta ve anahtarlamalı sistemler için asimptotik kararlılık
bu fonksiyonların yardımı ile analiz edilebilmektedir [7, 8].
Buna göre alt sistem aktif değilken tanımlı olan Lyapunov
benzeri fonksiyonun azalmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
Aktif olan alt sistemde Lyapunov-benzeri fonksiyonun
azalma şartını ortadan kaldırmak üzere ise zayıf
Lyapunov-benzeri fonksiyon tanımlanmaktadır [9, 10].
Bu tanımla birlikte ilgili alt sistemde fonksiyon belirli bir
sınıra kadar artabilmekte, ancak asimptotik kararlılığın
garanti edilebilmesi için fonksiyonun anahtarlama anlarında
monotonik azalmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sonrasında
bu sonuç ayrık zamanlı anahtarlamalı sistemlere ve hibrit
sistemlere de genişletilmektedir [11]. Yapılan diğer bir
çalışmada anahtarlama anlarında da monotonik azalmaya
gerek olmadığı ileri sürülerek genelleştirilmiş Lyapunov
fonksiyonu tanımlanmaktadır [12]. Ayrık zamanlı anahtarlamalı
sistemlerde de her adımda Lyapunov fonksiyonunun azalmasına
gerek olmadığı ve ortalamada azalmasının küresel kararlılık
için yeterli olduğu sonucu [13] ile sunulmaktadır.

Anahtarlamalı sistemlerin uygulama alanlarından biri
örneklenmiş verili sistemlerdir. Sürekli zamanlı anahtarlamalı
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sistemlerde kontrol işareti sürekli olarak güncellenebilmektedir.
Örneklenmiş verili anahtarlamalı sistemlerde ise sistem
durumları ve anahtarlama sinyali hakkındaki bilgi kontrolcüye
yalnızca örnekleme anlarında gelmektedir. Bu durum
anahtarlamalı sistemlerde kararsızlığa neden olabilmektedir.
Literatürde bu kararsız olma durumunu engellemek için
çalışmalar yer almaktadır. [14] ile küresel üstel kararlılık durma
zamanı ve örnekleme periyoduna bağlı olarak elde edilmektedir.
Örneklenmiş verili doğrusal sistemler için bir örnekleme
periyodu içerisinde durum geçiş matrisi ile kuantalama
sonucu elde edilen modların normu sınırlandırılarak küresel
asimptotik kararlılık elde edilmektedir [15]. Bu sonuç
anahtarlamalı sistemlere [16] ile uygulanmaktadır. Ortak
Lyapunov fonksiyonu kullanılarak, kontrolcü ile sistemin
modlarının farklı olduğu toplam zaman kullanılarak sistem
durumları için üst sınır [17] ile elde edilmektedir.

Bu çalışmada örneklenmiş verili anahtarlamalı
sistemlerde kararlılık kriterleri ortak Lyapunov fonksiyonu,
Lyapunov-benzeri, zayıf Lyapunov-benzeri ve genelleştirilmiş
Lyapunov benzeri fonksiyonları ile verilmektedir.
Analizin örneklenmiş verili anahtarlamalı sistemler için
gerçekleştirilmesinin yanı sıra, önceki çalışmalardan farklı
olarak, asimptotik kararlılık için genelleştirilmiş Lyapunov
fonksiyonunu sınırlayan tek bir fonksiyonun var olmasının
yeterli olduğu gösterilmektedir. Bir örnek ile anahtarlamanın
örnekleme periyotlarının farklı noktalarında gerçekleşmesi
sonucunda sistem cevabındaki değişim ve buna bağlı olarak
kararlılık analizi sunulmaktadır.

2. Notasyon ve Matematiksel Önbilgi

Bu bölümde bu çalışmada ele alınan örneklenmiş verili
anahtarlamalı sistemlerin gösterimi yapılarak ilgili
matematiksel tanımlar verilmektedir. Doğrusal olmayan
anahtarlamalı dinamik sistem için durum denklemleri

ẋ(t) = fσ(x(t), u(t)), x(0) = x0, t ≥ 0 (1)

biçiminde tanımlanmaktadır. Burada fσ : R
n × R

p →

R
n sürekli bir fonksiyon, x ∈ R

n durum vektörü, u ∈

R
p kontrol işareti olarak tanımlanmaktadır. x(t) yörüngesinin

sürekli olduğu ve durum değişkenlerinde atlama olmadığı
kabul edilmektedir. Orijinin (x = 0) tüm alt sistemler için
ortak denge noktası olduğu varsayılmaktadır. Sağdan sürekli
anahtarlama sinyali σ, zamana, durum değişkenlerine veya
her ikisine bağlı olarak değişebilmektedir. σ anahtarlama
sinyalinin değerleri M = {1, 2, ..., m}, m ∈ N kümesinde
tanımlanmaktadır. Anahtarlamalı sistemin kararlı olması için
tüm alt sistemlerin kararlı olmasının yanında anahtarlamanın
da yavaş gerçekleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kararlılığın
sağlanması için anahtarlamalar arasında durma zamanı (dwell
time) kadar bir süre olduğu varsayılmaktadır. Örneklenmiş
verili anahtarlamalı sistemlerde Şekil 1’de görüldüğü gibi
durum değişkenleri ve anahtarlama sinyali için belirli anlarda
örneklemeler alındıktan sonra kontrol işaretini sürekli zamanda
oluşturabilmek için genellikle sıfırıncı dereceden tutucular
(SDT) kullanılmaktadır. Kontrol işareti sıfırıncı dereceden
tutucunun etkisi ile,

u(t) = u(kT ), kT ≤ t < (k + 1)T (2)

Sistem
ẋ = f(x, u)

Örnekleyici

Kontrolcü

SDT

x(t), σ(t)

x(kT ), σ(kT )u(kT )

u(t)

Şekil 1: Örneklenen sistem [17].

olarak ifade edilmektedir. T örnekleme periyodu, k ise
zamanda belirli noktaları ifade eden ayrık noktalardır. Kontrol
sinyali örnekleme periyotları süresince sabit olmakta ve sadece
örnekleme anlarında değişebilmektedir. Ayrıca σ’nın alacağı
her değer için alt sistemlerin kararlı hale getirilebildiği
varsayılmaktadır. Anahtarlama kurallarını tanımlamak için
kullanılan notasyon [8], [12], [18] yayınlarına benzer olarak
ele alınmaktadır. Anahtarlanan alt sistemi ve bu alt sistemin
anahtarlandığı anı göstermek için,

Σ = {x0; (i0, t0), (i1, t1), . . . , (in, tn), . . . |in ∈ M, n ∈ N},

(3)
şeklinde anahtarlama dizisi tanımlanmaktadır. Burada her bir alt
sistemin aktif olduğu zaman değeri ile bu anda hangi sistemin
aktif olduğu gösterilmektedir. t0 ve x0 sırasıyla başlangıç
zamanını ve durum değişkenlerinin başlangıç değerini ifade
etmektedir. Aktif olan alt sistem t ∈ [tn, tn+1) iken σ(t) = in
olarak gösterilmektedir. Ayrıca in ve in+1 ardışık anatarlamalar
ise in 6= in+1 olduğu varsayılmaktadır. Kararlılık analizi için
bir alt sistemin anahtarlandığı ve anahtarlamadan çıktığı anlar
önemli olmaktadır. Bu zamanları gösteren küme,

Σ|j = {tj1 , tj1+1, tj2 , tj2+1, ..., tjn , tjn+1, .., : ijq = j, q ∈ N}

(4)
şeklinde ifade edilmektedir. Sürekli artan zaman
dizisini göstermek için T = {t0, t1, ...., tn} kümesi
kullanılmaktadır. Bu kümeden I(T ) kümesi

⋃

j∈N
[t2j , t2j) ve

E(T ) = {t0, t2, t4, ..} olarak tanımlanmaktadır. Anahtarlamalı
sistemlerde bu kümeler kullanılırken j. alt sistemin aktif olduğu
zaman aralıklarının kümesi,

I(Σ|j) =
⋃

j∈N

[tjn , tjn+1) (5)

ve bu alt sistemin anahtarlandığı anlar ise,

E(Σ|j) = {tj1 , tj2 , ..., tjn , n ∈ N}. (6)

kümesi ile tanımlanabilmektedir. Tanımlanan bu notasyon ve
kümelerin gösterimi için bir örnek Şekil 2’de verilmektedir.

3. Örneklenmiş Anahtarlamalı Sistemlerde
Kararlılık Analizi

Bu bölümde örneklenmiş verili anahtarlamalı sistemlerin
kararlılığı ile ilgili problem tanımı sunularak, bu bağlamda (1)
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t11 t11+1 t12 t12+1

t21 t21+1 t22 t22+1

σ(t)

t

Şekil 2: Anahtarlama sinyalinin m = 2 iken zamana göre
değişimi. ×: j = 1 alt sistemi için E(Σ|1) kümesini, •: j = 2

alt sistemi için E(Σ|2) kümesini göstermektedir. Alt
sistemlerin aktif olduğu zaman aralıkları:
I(Σ|1) = [t11 , t11+1) + [t12 , t12+1),
I(Σ|2) = [t21 , t21+1) + [t22 , t22+1).

ve (2) ile verilen dinamik sistemin kararlılığı ile ilgili teoremler
verilmektedir. Sürekli zamanlı anahtarlamalı sistemlerde
kontrol işaretinin her an için güncellenip uygulanabildiği
varsayılmaktadır. Dolayısıyla sürekli zamanda her bir
alt sistem için kontrolcüleri bulunan anahtarlamalı bir
sistemde, her bir alt sistemin kararlı olması durumunda bir
problem oluşmamaktadır. Örneklenmiş verili sistemlerde ise
kontrolcünün her t anı için geri beslemeye göre güncellenmesi
mümkün olmadığından bu geçerli olmamaktadır. Eğer
anahtarlama örnekleme zamanları arasında yenilenecek olursa
alt sistemlere yanlış kontrol işaretleri uygulanacağından
dolayı kararsızlık oluşabilmektedir. Bu problemi çözebilmek
için Lyapunov tabanlı kararlılık analizlerinden aşağıda
bahsedilmektedir. Anahtarlamalı sistemlerde Lyapunov tabanlı
kararlılık analizinin en temel yöntemlerinden biri ortak
Lyapunov fonksiyonuna dayanmaktadır.

Tanım 3.1 ( [1]). (1) ve (2) ile verilen örneklenmiş verili

anahtarlamalı sistemi düşünelim ve bu sistem için V : Rn ×

R
p → R

+ fonksiyonu her σ ∈ M için pozitif tanımlı ve sürekli

türevlenebilir olsun. Eğer

dV

dx
fσ ≤ −W (x), ∀t ∈ R

+, x ∈ R
n,∀σ ∈ M (7)

şartını sağlayan pozitif tanımlı bir W : Rn → R fonksiyonu

varsa, V fonksiyonuna örneklenmiş verili sistem için ortak
Lyapunov fonksiyonu denilmektedir.

Anahtarlamalı sistemler için tanımlanan ortak Lyapunov
fonksiyonları kullanılarak örneklenmiş verili sistemler
için oluşturulan kararlılık teoremi aşağıda verilmektedir.
Bir sistemde ortak Lyapunov fonksiyonu bulunması
durumunda kararlılığın sağlandığı birçok çalışmada
ortaya konulmaktadır [2], [3], [19]. Ayrıca, ortak Lyapunov
fonksiyonları anahtarlamalı sistemlerde kararlılık için yeter
şartların en temeli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teorem 3.1 ( [1]). (1) ve (2) ile verilen örneklenmiş verili

anahtarlamalı sistem için radyal sınırsız ortak bir Lyapunov

fonksiyonu varsa, anahtarlamalı sistemin orijindeki denge

noktası küresel düzgün asimptotik kararlıdır.

Bu yöntemde tüm alt sistemler için tanımlı olan sadece
bir Lyapunov fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonun hangi

sistem aktif olursa olsun azalması gerekmektedir. Kararlılık
için yeter koşulun sağlanması ve küresel asimptotik kararlılık
gibi güçlü bir sonuç elde edilmesine rağmen bu fonksiyonun
varlığını göstermek kolay olmayabilmektedir. Fonksiyonun
bulunamaması veya bulunmasının zor olması nedenlerinden
dolayı çoklu Lyapunov-benzeri fonksiyonlar tanımlanmakta ve
kullanılmaktadır.

Tanım 3.2 ( [8]). (1) ve (2) ile verilen örneklenmiş verili

anahtarlamalı sistemi düşünelim ve bu sistem için Vj : Rn ×

R
p → R

+ fonksiyonu her j ∈ M için pozitif tanımlı ve sürekli

türevlenebilir olsun. Eğer

(i) V̇j(x(t)) ≤ 0, ∀t ∈ I(T ),

(ii) Vj , E(T ) kümesinde monotonik olarak artmayan

şartları sağlanıyorsa, Vj fonksiyonuna örneklenmiş verili
sistem için Lyapunov-benzeri fonksiyon denilmektedir.

Yukarıda tanımlanan çoklu Lyapunov-benzeri fonksiyonlar
ile örneklenmiş verili sistemlerde orijinin kararlılığı için yeter
şartlar aşağıdaki gibi oluşturulabilmektedir.

Teorem 3.2 ( [8]). (1) ve (2) ile verilen örneklenmiş verili

anahtarlamalı sistemi düşünelim. Her bir j için Vj , j. alt

sistemin vektör alanı fj ve T = Σ|j’deki ilgili yörünge için

Lyapunov-benzeri fonksiyonsa orijin kararlıdır. Buna ek olarak,

n → ∞ iken Vj(x(tjn)) → 0 şartı da herhangi bir j için

sağlanıyorsa orijin asimptotik kararlıdır.

Çoklu Lyapunov benzeri fonksiyonlarda ortak Lyapunov
fonksiyonundan farklı olarak alt sistem aktif değilken
fonksiyonun artışına izin verilmektedir. Aktif olan alt sistemde
fonksiyonun azalması sınırlayıcı bir özellik olduğundan
dolayı yapılan sonraki çalışmalarda bu kısıt da ortadan
kaldırılmaktadır. Bu nedenle zayıf Lyapunov-benzeri fonksiyon
tanımı yapılmaktadır.

Tanım 3.3 ( [18]). V (0) = 0 olmak üzere, f vektör alanı ve

sürekli artan dizi T ’deki ilgili yörünge x(t) için tanımlanan V :

R
n×R

p → R
+ fonksiyonu, aşağıda verilen şartları sağlıyorsa

zayıf Lyapunov-benzeri fonksiyon olarak tanımlanmaktadır.

(i) Her t ∈ (t2j , t2j+1) ve her j ∈ M için

V (x) ≤ φ(V (x(t2j))), (8)

koşulunu sağlayan bir φ : R
+ → R

+, φ(0) = 0

fonksiyonu vardır.

(ii) V , E(T ) kümesinde artmayan bir fonksiyondur.

Tanımda olana benzer şekilde, örneklenmiş verili
sistemlerde orijinin kararlılığı için yeter şartları ortaya koyan
teorem aşağıdaki gibi sunulabilmektedir.

Teorem 3.3 ( [18]). (1) ve (2) ile verilen örneklenmiş verili

anahtarlamalı sistemi düşünelim. Her bir j için Vj , j. alt

sistemin vektör alanı fj ve T = Σ|j’deki ilgili yörünge için

zayıf Lyapunov-benzeri fonksiyonsa orijin kararlıdır. Buna ek

olarak, n → ∞ iken Vj(x(tjn)) → 0 şartı da herhangi bir j

için sağlanıyorsa orijin asimptotik kararlıdır.
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Zayıf Lyapunov fonksiyonu ile izin verilen artış bir
fonksiyon ile sınırlandırılmakta ve E(T ) kümesi üzerinde ise
azalma şartı konulmaktadır. Sonrasında yapılan çalışmada ise
E(T ) kümesi üzerinde bir azalmaya ihtiyaç olmadığı ancak
bu küme üzerinde bir artış olacaksa da bunun sınırlandırılması
gerektiği söylenmektedir. Bir sonraki tanım ise genelleştirilmiş
Lyapunov-benzeri fonksiyon için verilmektedir.

Tanım 3.4 ( [12]). V (0) = 0 olmak üzere, f vektör alanı ve

sürekli artan dizi T ’deki ilgili yörünge x(t) için tanımlanan V :

R
n×R

p → R
+ fonksiyonu, her t ∈ (t2j , t2j+1) ve her j ∈ M

için

V (x) ≤ φ(V (x(t2j))), (9)

koşulunu sağlayan bir φ : R
+ → R

+, φ(0) = 0

fonksiyonu varsa genelleştirilmiş Lyapunov-benzeri fonksiyon
olarak tanımlanmaktadır.

Genelleştirilmiş Lyapunov-benzeri fonksiyonlar ile
kararlılık teoremi sunulmadan önce, K sınıfı fonksiyonları
kapsayan içerisine alan GK sınıfı fonksiyonlar aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır.

Tanım 3.5 ( [12]). α : R+ → R+ fonksiyonu sürekli artan,

sıfırda sağdan sürekli ve α(0) = 0 şartlarını sağlıyorsa GK

sınıfı bir fonksiyon olarak tanımlanmaktadır.

Örneklenmiş verili anahtarlamalı bir dinamik sistemde
orijinin kararlılığı ve asimptotik kararlılığı için gerek ve yeter
şartlar aşağıdaki teorem ile verilmektedir.

Teorem 3.4 ( [12]). (1) ve (2) ile verilen örneklenmiş verili

anahtarlamalı sistemi düşünelim. Vj(x(t)), j ∈ M her bir alt

sistem için genelleştirilmiş Lyapunov fonksiyonu olmak üzere,

sistemin orijindeki denge noktası ancak ve ancak,

(i) Her n > 0 için,

Vj(x(tjn))− Vj(x(tj1)) ≤ αj(‖ x0 ‖) (10)

şartlarını sağlayan GK sınıfı αj(·) fonksiyonu varsa

kararlıdır.

(ii) i şartı sağlanıyor ve herhangi bir j değeri için n →

∞ iken Vj(tjn) → 0 şartı sağlanıyorsa asimptotik

kararlıdır.

Bu teoremle birlikte kararlılık analizinde fonksiyonun
bulunması diğer yöntemlere göre kolaylaşmaktadır. Bu teoreme
ek olarak üstten sınırı sağlayan α fonksiyonları arasında
büyüklük açısından bir karşılaştırma yapılabilmektedir. Bu
durumda tek bir α fonksiyonu bulunabilmekte ve teorem
aşağıdaki gibi genişletilebilmektedir:

Teorem 3.5. (1) ve (2) ile verilen örneklenmiş verili

anahtarlamalı sistemi düşünelim. Vj(x(t)), j ∈ M her bir alt

sistem için genelleştirilmiş Lyapunov fonksiyonu olmak üzere,

sistemin orijindeki denge noktası ancak ve ancak,

(i) Her n > 0 için,

Vj(x(tjn))− Vj(x(tj1)) ≤ α(‖ x0 ‖) (11)

şartlarını sağlayan GK sınıfı α(·) fonksiyonu varsa

kararlıdır.

(ii) i şartı sağlanıyor ve herhangi bir j değeri için n →

∞ iken Vj(tjn) → 0 şartı sağlanıyorsa asimptotik

kararlıdır.

İspat 3.1. Kararlılık için önce yeter şart gösterilmektedir.

Bunun için,

Vj(x(tjn)) ≤ Vj(x(tj1)) + α(‖x0‖) (12)

Vj(x(t)) ≤ φ(Vj(x(tjn))), t ∈ (tjn , tjn+1) (13)

şartlarını sağlayan φ ve α fonksiyonlarının olduğu kabul

edilmektedir. Her bir alt sistemde her ǫ > 0 için, 0 < δ < ǫ

iken, δ içerisinde başlayan her çözümün ǫ içerisinde kaldığı ve

bunun tüm δ’lar için gerçekleştiğini göstermek gerekmektedir. ǫ

sınırı,

βǫ = {x ∈ R
n : ‖x‖ = ǫ} (14)

ve r = (0, ǫ] olarak tanımlanmaktadır. ‖x‖ = r iken,

ζ1 = min
‖x‖=r

(Vj(x(tjn))) (15)

ζ2 = min
‖x‖=r

(Vj(x(t))), t ∈ (tjn , tjn+1
) (16)

ve, β1 ∈ (0, ζ1), β2 ∈ (0, ζ2) iken,

Ωβ1
= {x ∈ βǫ : Vj(xtjn

) ≤ β1} (17)

Ωβ2
= {x ∈ βǫ : Vj(x(t)) ≤ β2} (18)

kümeleri ifade edilmektedir. Ωβ1
ve Ωβ2

kümelerinin ǫ

içerisinde olduğu ve değişmez kümeler olduğunun gösterilmesi

gerekmektedir. Bunu ispatlamak için önce tersinin doğruluğu

yani Ωβ1
/∈ ǫ ve Ωβ2

/∈ ǫ kabul edilsin. Bu durumda p1 ∈

βǫ ∩ Ωβ1
ve p2 ∈ βǫ ∩ Ωβ2

olacak şekilde p1 ve p2 noktaları

bulunmaktadır.

Vj(xtjn
) = Vj(p1) ≥ α1 ≥ β1 (19)

Vj(x(t)) = Vj(p2) ≥ α2 ≥ β2 (20)

eşitlikleri elde edilmektedir. Ancak Vj(xtjn
) ≤ β1, Vj(x(t)) ≤

β2 olarak tanımlı olup bu da bir çelişkiye neden olmaktadır.

Dolayısıyla Ωβ1
ve Ωβ2

kümeleri ǫ içerisinde bulunmaktadır.

(12), (13) ifadeleri ile tjn ve t ∈ (tjn , tjn+1) zamanlarındaki

tüm fonksiyon değerleri τ = [tjn , tjn+1), ∀n ∈ N olmak üzere

Vj(x(τ )), ile gösterilirse,

Vj(x(τ )) ≤ Vj(x(tj1)) + α(‖x0‖) + φ(Vj(x(tjn))) (21)

sınırlaması yapılabilmekte ve Ωβ1
ile Ωβ2

kümelerini

kapsayan,

Ωβ = {x ∈ βǫ : Vj(x(τ )) ≤ β} (22)

β = Vj(x(tj1)) + α(‖x0‖) + φ(Vj(xtjn
)) (23)

değişmez kümesi elde edilmektedir. Vj(x(τ )) fonksiyonu sürekli

olduğu için her Vj(x(τ )) < β için ‖x(0)‖ < δ olacak şekilde

δ > 0 bulmak mümkün olmaktadır. βδ ⊂ Ωβ ⊂ βǫ olmakta ve

x(0) ∈ βδ ise x(0) ∈ Ωβ ve x ∈ Ωβ olmaktadır. Sonuç olarak

x ∈ βǫ olmakta sistemin orijindeki denge noktası kararlı olarak

elde edilmektedir. Gerek koşul hesaplanırken orijindeki denge

noktasının kararlı olduğu düşünülmektedir. Her bir alt sistem
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için farklı GK sınıfı αj fonksiyonları olduğu varsayılırsa,

α = max
∀j∈M

αj (24)

αj(s) = sup
k≥1,‖x0‖≤s

{0, Vj(x(tjn))− Vj(x(tj1))} (25)

olarak ifade edilmektedir. Burada α, GK sınıfı bir fonksiyon

olmaktadır. Çünkü α(0) = 0 olmakta pozitif ve kesin artan

olarak tanımlanmaktadır. Dolayısı ile kararlılık için gerekli

olan şart ve (12) ifadesi sağlanmaktadır. Kararlılık ile birlikte

herhangi bir alt sistem için t → ∞ için Vj → 0

ifadesi sağlanırsa asimptotik kararlılık için yeter ve gerek

şart elde edilmiş olmaktadır. Bu şart da teorem ile birlikte

verilmektedir.

3.1. Teoremlerin örnek üzerinden karşılaştırılması

Bu bölümde örneklenmiş verili anahtarlamalı bir
sistemde anahtarlamanın örnekleme periyotları arasında
gerçekleştirilmesi sonucu kararlılık analizine etkisi örnek
üzerinden anlatılmaktadır. Birinci dereceden örneklenmiş verili
anahtarlamalı sistem dinamiği

ẋ(t) =

{ 1

2
x(t) + u(t), j = 1

5x(t) + u(t), j = 2
(26)

biçiminde verilmiş olsun ve her bir alt sistemi kararlı hale
getirecek konrol işareti,

u(t) =

{

−x(kT ), j = 1

−6x(kT ), j = 2
(27)

kT ≤ t < (k + 1)T olarak seçilsin. Anahtarlamanın yalnızca
örnekleme anlarında gerçekleştiği varsayıldığında kontrolcü ve
sistemin modları aynı anda değişebilmektedir. Bu durumda
kapalı çevrim sistem dinamiği,

ẋ(t) =

{ 1

2
x(t)− x(kT ), j = 1

5x(t)− 6x(kT ), j = 2
(28)

olmaktadır. Her bir alt sistemde V = 1

2
x2 olarak seçildiğinde

fonksiyonun değişimi Şekil 3 ile sunulmaktadır. Burada sistem
durumunun başlangıç değeri x = 2, örnekleme periyodu
T = 10ms olarak tanımlanmış ve anahtarlama anları ise
t21 = 0.04s, t12 = 0.06s, t22 = 0.08s olarak seçilmiştir.
Aktif olan her bir alt sistemde fonksiyon azalmaktadır ancak
böyle bir durumda bu fonksiyonun ortak Lyapunov fonksiyonu
olduğu söylenememektedir. Çünkü anahtarlamalar örnekleme
periyotları arasında gerçekleşebilmektedir ve bu durumda
kapalı çevrim sistem dinamiği,

ẋ(t) =































1

2
x(t)− x(kT ), j = 1 u = u1

5x(t)− 6x(kT ), j = 2 u = u2

1

2
x(t)− 6x(kT ), j = 1 u = u2

5x(t)− x(kT ), j = 2 u = u1

(29)
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Şekil 3: Ortak Lyapunov fonksiyonunun değişimi. ∗: j = 1 alt
sistemi için E(Σ|1) kümesini, ×: j = 2 alt sistemi için

E(Σ|2) kümesini göstermektedir.

0 0.05 0.1 0.15 0.2

t(s)

1.2

1.4

1.6

1.8

2

V
(x

)

=
1

=
2

=
1

=
2

Şekil 4: Zayıf Lyapunov-benzeri fonksiyonunun değişimi. ∗:
j = 1 alt sistemi için E(Σ|1) kümesini, ×: j = 2 alt sistemi

için E(Σ|2) kümesini göstermektedir.
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Şekil 5: Genelleştirilmiş Lyapunov-benzeri fonksiyonunun
değişimi. ∗: j = 1 alt sistemi için E(Σ|1) kümesini, ×: j = 2

alt sistemi için E(Σ|2) kümesini göstermektedir.

olmaktadır. Kontrolcü her moda göre güncellenemeyebilmekte
dolayısıyla sistem ve kontrolcünün modlarının aynı olmadığı
durumlar ortaya çıkmaktadır. Anahtarlama anlarının
t21 = 50.01ms, t12 = 0.06s, t22 = 70.01ms olarak
seçilmesiyle fonksiyonun değişimi Şekil 4 ile görülmektedir.
Birinci alt sistem aktif iken t21 = 50.01ms anında anahtarlama
gerçekleşmekte ve ikinci alt sisteme u = u1 kontrol
işareti uygulanmaktadır. Bu durumda V fonksiyonu artış
göstermektedir. Anahtarlama anları üzerinden tanımlı E(T )

kümesi üzerinde ise azalma olmaktadır. Bu durumda zayıf
Lyapunov benzeri fonksiyon kullanılabileceği düşünülse
de 5x(t) − x(kT ), j = 2 u = u1 durumunun
etkisi görülmemektedir. Bu durumun etkisini görebilmek
için anahtarlama anları t21 = 50.01ms, t12 = 69ms,
t22 = 84ms olarak alınırsa fonksiyonun değişimi Şekil 5
ile görülmektedir. Bu durumda ise E(T ) kümesi üzerinde
de artış gerçekleşmektedir. Anahtarlama anlarının örnekleme
periyotları arasında gerçekleşmesine izin verildiğinde
her durumda yalnızca genelleştirilmiş Lyapunov-benzeri
fonksiyon ile analiz yapılabilmektedir. x(t) üzerinden bir sınır
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oluşturulabilmekte dolayısıyla V fonksiyonu için bir sınır
bulunabilmektedir.

4. Sonuçlar

Bu çalışmada örneklenmiş verili anahtarlamalı sistemlerde
örnekleme periyotları arasında gerçekleşen anahtarlama ile
ilgili problem tanımı yapılmaktadır. Ortak Lyapunov ve
çoklu monotonik azalmayan Lyapunov-benzeri fonksiyonlar
örneklenmiş verili anahtarlamalı sistemler için verilmektedir.
Sonuç olarak sunulan örnek ile anahtarlamaların farklı
anlarda gerçekleşmesi durumu analiz edilmektedir.
Örnek sistemde ortak Lyapunov fonksiyonu ya da zayıf
Lyapunov-benzeri fonksiyonlar ile orijinin kararlılığı
gösterilemiyorken, genelleştirilmiş Lyapunov-benzeri
fonksiyon ile gösterilebilmektedir.
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Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 117E188 proje numarası
ile desteklenmiştir.
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Özetçe 

Bu çalışmada mikroakışkan bir kanal içerisinde 

konumlandırılan mikrorobotun, yüksek akış hızları altındaki 

hareket problemi incelenmiştir. Akış hızının artmasıyla üstel 

olarak değişen sürüklenme kuvveti, robotun 

konumlandırılmasını ve hatta sabit bir levitasyon yüksekliğinde 

tutulmasına bile engel olmaktadır. Buna karşı koyabilmek için 

robotun da yanal kuvvetlerinin artırılması gerekmektedir. 

Çözüm olarak robotun konumlandırılmasında tek mıknatıs 

kullanmak yerine, kanalın altında ve üstünde N52 değer 

neodyum yüzük-tipi mıknatıslar kullanılmıştır. Kullanılan 

mıknatıslar nano pozisyon hassasiyetine sahip mikro taşıyıcı 

tablalara monte edilerek robot levitasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Bu konfigürasyon ile manyetik alan kuvvet çizgileri robotun 

her iki tarafında yoğunlaştırılarak, robot yüzeyinde ekstra bir 

gerilme elde edilmiştir. Bu gerilme sayesinde robotun yanal 

kuvvetleri artırılmış (284.65 nN) ve robot 65 mL/dk akışta 94 

mm/s hareket hızına ulaştırılmıştır. Robotun farklı akış hızları 

altındaki (5-65 mL/dk) hareket davranışı incelenmiştir. Akış 

altındayken, robot hem sabit olarak tutulmuş hem de akış 

içerisinde 4 mm hareket ettirilmiştir (maksimum pozisyon 

hatası 2.106%). 

Abstract 

In this study, the problem of motion of microrobots located in a 

microfluidic channel under higher flow rates is investigated. 

The drag force which can be changed exponentially with 

increasing flow velocity prevents the robot from positioning 

and even keeping it at a constant levitation height. In order to 

overcome this problem, the lateral forces of the robot must be 

increased. As a solution, instead of using a single magnet to 

position the robot, N52 grade ring-type magnets are used above 

and below the microfluidic channel. The magnets used were 

mounted on automatic microstage with nano position sensitivity 

in three axis and robot levitation was performed. By using this 

configuration, the magnetic field lines are intensified on both 

sides of the robot and an extra tension on the robot surface was 

generated. With this tension, the lateral forces of the robot were 

increased (284.65 nN) and the robot was reached to 94 mm/s at 

65 mL/min flow rate. The motion behavior of the robot under 

different flow rates (5-65 mL/min) was also investigated. While 

under flow, the robot was both held stationary and moved 4 mm 

in the flow with maximum position error 2.106% 

 

1. Giriş 

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda mirorobotların “hücre 

odaklı ilaç taşınımı [1], yapay döllenme [2], ölçme sistemleri 

[3] ve hücresel tedaviler [4]” gibi birçok uygulama alanları 

olduğu görülmektedir. Benzer uygulamalarda, özellikle 

mikrorobotların akışkan bir kanal içerisinde belirli bir bölgeye 

ilaç taşınımını gerçekleştirebilmek için kullanıldığı 

görülmektedir [5]. Çalışılan bölge ve amaçlar doğrultusunda, 

gelişen teknoloji ve üretim metotları ile birlikte kullanılan 

robotların da boyutları küçültülebilmektedir. Bu sayede, 

biyomedikal anlamda kullanım kolaylığı, enerji verimliliği ve 

istenen bölgeye en az zararın verilmesi gibi faydalar 

sağlamaktadır [6]. Boyutların küçülmesiyle birlikte akış rejimi 

laminar akış olduğu için küçük uzunluktaki ölçeklerde ataletsel 

sıvı, viskoz kuvvet ve yüzey gerilimi koşulları dikkate 

alınmalıdır [7]. Küçülen boyutlara bağlı olarak hassas konum 

kontrolünün de önemi ortaya çıkmaktadır [8]. Bunu sağlamak 

için, elektromıknatıs [9, 10], kalıcı mıknatıs [11], ısıl/termal 

etki [12] ve optik [13] gibi farklı mikrorobot levitasyon 

sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerle yapılan 

çalışmalarda, hava ortamı [14], farklı sıvı ortamları [15] ve akış 

içerisindeki robot hareketleri [9] raporlanmıştır. Bu 

çalışmalarda, mikrorobotların hareket profilleri, hareketleri 

esnasında robota etki eden sürükleme kuvveti (drag force) ve 

Re (Reynolds sayısı) etkilerinin incelendiği görülmektedir [15-

18]. Ancak bu çalışmalarda, sıvı durağan olduğu için herhangi 

bir akış karakteristiğinden söz edilmemiştir. 

 

Yapılan çalışmalarda sıvıların durağan ya da çok düşük akış 

profilleri içerisinde kullanıldığı gözlenmiştir. Bunun sebebi, 

sürükleme kuvvetinin robota, akış hızına bağlı olarak üstel 

karakteristikte etki etmesidir. Üstel olarak artan sürüklenme 

kuvvetine karşı koyabilmek için, robota etkiyen yanal 

kuvvetlerin yeterince arttırılamadığı görülmektedir [23, 24]. Bu 

nedenle, hareket hassasiyetinin artırılması ve yüksek akış 

hızlarına karşı hareket edilmesi için robota daha yüksek yanal 

kuvvetler uygulanması gerekmektedir. Mikrorobotun akışkan 

çip içerisinde yüksek akış hızları altındaki levitasyonu ve 

yönlendirmesinin gerçekleştirilmesiyle birlikte “hücre odaklı” 

alanlarında kullanım potansiyeli olacaktır.  

 

Khalil ve ekibi mikroakışkan kanal içerisindeki bir objenin akış 

içerisindeki hareketini çalışmışlardır. Objenin levitasyonu için 

4 adet elektromıknatıs kullanarak farklı kontrolcü tekniklerinin 

robot hızına, yükselme zamanına ve hareket hassasiyetine 

etkisini incelemişlerdir. Ancak uygulanan akış düşük 
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seviyelerde olmasına rağmen (<0.6 mL/dk), pozisyon hatasının 

16 µm olduğu görülmektedir [23]. 

 

Belharet ve ekibi, su ve farklı viskozite değerlerine sahip 

gliserinde 500 μm çapında bir mikrorobotun akış içerisindeki 

manipülasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Ancak 2.8 mL/dk ve 

10 mL/dk aralığında değişen akışta robot hareketinin yaklaşık 

100µm hata payıyla gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 

nedenle yüksek hata değerlerine sahip robotun, mikro akışkan 

kanallarda konumlandırılması zorlaşmaktadır [15]. 

 

Sanchez ve ekibi ölçüsü 150 μm olan akışkan bir mikrokanalın 

içerisinde katalitik özelliğine sahip mikrorobotun kontrolünü ve 

hareketini raporlamışlardır [25]. Mikrorobotun hareket 

kontrolünü sağlamak için kalıcı mıknatısların kullanıldığı 

sistemde, sisteme 73 μm/s  lik bir akış uygulandığında 

mikrorobotun hızı 78 μm/s ye ulaşmıştır. Ancak mikrorobotun 

yanal kuvvetlerinin arttıramamalarından dolayı düşük akış 

hızlarında dahi mikrorobotun hızının düşük olduğunu 

görülmektedir. Bundan dolayı, mikrorobotun akışa karşı 

mikropartikül taşınımı için kullanımının elverişsiz olduğu 

görülmektedir. 

 

Sitti ve ekibinin yaptığı çalışmada ölçüleri 250x130x100 µm3 

olan bir robot yere sürtünerek (contact) hareket ettirildiğinde, 

robotun 52 nN’ luk bir yanal kuvvet üretebildiği görülmektedir. 

Sürtünmesiz hareket ettirildiğinde ise robot ancak 1.7 nN’ luk 

bir yanal kuvvet üretilebilmiştir [26].  

 

Bizim çalışmamızda ise pirolitik grafit [7, 27] ile birlikte altta 

ve üstte 2 adet olacak şekilde halka tipi kalıcı mıknatıslar yanal 

kuvveti artırmak üzere kullanılmıştır. Yanal kuuvettin 

artırılması sonucunda mikrorobotun yüksek akış 

hızlarındaki(~44 mm/s kanal içi) stabilazasyonu ve hareket 

problemi çözülmüştür [7, 27]. Önerilen konfigürasyonun temeli 

manyetik alan kuvvet çizgilerinin mikrorobot üzerinde 

yoğunlaştırılmasına ve düşey eksende her iki tarafa kuvvet 

vektörü oluşturmaya dayalıdır. Böylece eş zamanlı olarak, 

özdeş iki mıknatıs tarafından farklı yönlere çekilen robot 

üzerindeki gerilme bir gerilme yaratılmıştır. Her iki tarafta 

oluşturulan gerilme sayesinde robot stabilizasyonu artırılarak 

yüzeye paralel hareketi sağlanmıştır. Ayrıca literatürde, bir 

akışa karşı mikrorobot analizleri üzerine yeterince çalışılmadığı 

ve düşük Re değerlerinin ( < 104 ) sürüklenme kuvveti 

katsayısına etkisi görülmemektedir. Makalemizde, literatürde 

ilk defa, kalıcı mıknatıslarla sürülen manyetik bir mikrorobotun 

yanal kuvvetleri arttırılma çalışmalarının yanı sıra, bu yolla akış 

içinde hareket analizleri yapılarak sonuçları paylaşılmıştır. 

Makalemizde ayrıca, farklı akış hızlarında mikro robotumuzun 

hareket karakteristiği hem simülasyonlar hem de deney 

sonuçları eşliğinde verilerek, bu alanda gelecekte yapılabilecek 

potansiyel çalışmalar için önemli veriler sunulmuştur. Özellikle 

damar içerisinde ya da kanal içerisinde bir akış esnasında hücre 

manipülasyonu, hücre seçimi vb. çalışmalarda kullanılma 

potansiyeli bulunmaktadır. 

2. Matematiksel Model 

Bu bölümde, mikro kanal ve laminer akış içerisindeki 

mikrorobotun akışa karşı hareketi esnasında üzerine etkiyen 

kuvvetlerin (Şekil1-B, x ekseni) teorik olarak hesaplanması 

gösterilmiştir. Pirolitik grafit üzerinde ve akışkan bir ortamda 

temassız manipülasyonu gerçekleştirilen mikrorobotun, üzerine 

etkiyen kuvvetlerin analizleri önceki çalışmalarda detaylı 

 

Şekil 1: Mikrorobot levitasyon sisteminde kullanılan konsept (A)’da ifade edilmektedir. 2 adet yüzük tipi mıknatıs kanalın altında 

ve üstünde konumlandırılmıştır. Sarı renkli serum lastikleri akış pompasındaki suyun kanala aktarılması için kullanılmıştır. 

Robotun akış içerisindeyken üzerine etkiyen kuvvetler (B)’de gösterilmektedir. C’ de ise mikrorobot ve merkezindeki kalıcı 

mıknatısın ölçüleri gösterilmiştir. Mıknatıs ve robot kalınlıklarının her ikisi de 250 μm dir. 
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olarak gösterilmiştir [7, 27]. Bu çalışmalardaki serbest cisim 

diyagramlarında gösterilen kuvvet vektörlerine ek olarak akış 

kuvvetinin de etkisi eklenmiştir. Şekil1-A’ da, mikrorobot 

levitasyon sisteminin konsepti gösterilmektedir. Kabın dışında 

z ekseninin her iki yönünde konumlandırılan taşıyıcı 

mıknatıslar N52 değerlikte ve ölçüleri ø20xØ40x8 mm3  tür. 

Kabın yüzeyinde bulunan pirolitik grafitin ölçüleri ise 7x30x0.5 

mm3 şeklindedir. Aynı şeklin (B) bölümünde tüm kuvvetler: 

diyamanyetik Fp, manyetik Fm, yer çekimi Fg, kaldırma Fb ve 

sürüklenme kuvveti Fd , ile ifade edilmiştir. Şekil1-C’ de ise 

mikrorobotun z ekseninden optik bir mikroskopla(Olympus 

SZX-7, Olympus Corporation, Tokyo, Japan and PointGrey 

GS3-U3, FLIR Integrated Imaging Solutions Inc., Richmond, 

BC, Canada) alınan görüntüsü üzerinde ölçüleri gösterilmiştir. 

SU-8 bazlı polimer bir malzemeden üretilen robot gövdesi 

içerisine küp şeklinde bir mıknatıs yerleştirilmiştir. Robotun 

üzerindeki –x yönünde gösterilen yarım çember şeklindeki yapı 

ise ilerideki çalışmalarda hücre taşınımında kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır.  

X ekseni yönünde uygulanan akış nedeniyle levite haldeki 

robotun merkez çizgisine göre pozisyonunu koruyamaması 

beklenmektedir. Bu nedenle, akış esnasında belirli bir 

deplasmana sahip olacağı için taşıyıcı mıknatısların 

merkezlerine göre de bir deplasmana, τ, sahip olacaktır. Bu 

durumda üstteki taşıyıcı mıknatısın merkezi ile yapacağı açı 

miktarı da, α ile gösterilmiştir.Şekil 2’ de ise yatay eksende bu 

kuvvetlere maruz kalan mikrorobotun, 2. dereceden bir sistem 

gibi modellenmesi gösterilmiştir. Bu modelde akıştan dolayı 

robot yüzeyinde meydana gelen sürüklenme kuvveti bozucu 

giriş, robot bir kütle, robot-mıknatıslar arası yay ve robot-sıvı 

arası sönüm elemanı olarak gösterilmiştir. Modelde yay ve 

sönüm elemanlarının kullanılmasının sebebi ise sıvının 

hidrodinamik yapısının ve robot-sıvı arasındaki ilişkinin 

matematiksel olarak belirlenmesidir. 

 
Şekil-2’de verilen modele göre sistemin 2. derece transfer 

fonksiyonunun genel ifadesi, robot merkezi ile yüzük tipi 

mıknatısların merkezi, τ  ve robot kütlesi 𝑚𝑟  olacak şekilde 

(1)’deki gibi ifade edilebilir. 

 

τ̈ +
cs(𝑡)

mr
τ̇ +

ks(𝑡)

mr
τ =

Fm,ux+Fm,ul −Fd

mr
  (1) 

 

Kanal yüksekliği h=3.5 mm olacak şekilde, kanal içerisindeki 

bir robota etkiyen viskoz sönüm katsayısı (2) ile hesaplanabilir. 

 

cs =
μAc

h
 (2) 

 

Yay katsayısı hesaplanabilmesi için gerekli olan ifadeler, 

toplam manyetik kuvvet, sürükleme kuvveti, robot hızı önceki 

çalışmalarda detaylı olarak gösterilmiştir [7, 27]. Buna göre, 

𝑐𝑠 = 3.127𝑥10−7 (Ns/m) için 𝑘𝑠 = 2.658𝑥10−4 (N/m) olacak 

şekilde hesaplanarak sistemin basitleştirilmiş denklemi (3) 

numara ile ifade edilmiştir. F0  sisteme etkiyen maksimum 

bozucu genliğini temsil etmektedir. 

 

τ̈ + 1.936τ̇ + 1645.4τ = F0  (3) 

 

Bu durumda sistemin doğal rezonans frekansı, 𝜔𝑑 = 6.456 Hz 

olarak bulunur. 

3. Simulasyon Çalışmaları 

Bu bölümde COMSOL® kullanılarak akış uygulanan robot 

yüzeyindeki hız vektörlerinin analizi gösterilmiştir. Ölçüleri 3.5 

mm x 7 mm  olan dikdörtgen bir kanal içerisindeki mikro–

robota, hız değerleri 0-100 mL/dk arasında değişen farklı akış 

değerleri için parametrik ve zamana bağlı bir analiz yapılmıştır. 

Şekil 3’ de -x yönünde kanal içerisindeki akış hızının değişimi, 

akış 15 mL/dk iken üstten görünüm olarak gösterilmiştir. Şekil 

üzerindeki siyah oklar akışın hangi yönde ve karakteristikte 

aktığını, üst görünüşte ise robotun hizasındaki hız vektörleri 

detaylı olarak görülmektedir. Bu akış hızı değerinde Re 

hesaplaması için sıvı yoğunluğu, ρs = 998.29 (kg/m3, 25℃ ), 
hidrolik çap, D = 4.67 mm, akış hızı v, dinamik viskozite, μ = 

0.001003 (Pa.s) olarak alınıp (4)’te yerine konduğu zaman, 

Re =
ρfDv

μ
 (4) 

𝑅𝑒 =  45.14 olarak bulunur. Bu değer (5)’te yerine yazıldığı 

zaman, 

cd =
24

Re
  (5) 

cd = 0.53  olarak hesaplanır. Sürükleme kuvveti katsayı 

değerleri farklı akış hızları için bu şekilde hesaplanabil–

mektedir. 

4. Deney Sonuçları 

Teori ve analiz bölümlerinde elde edilen sonuçlara göre 

mikrorobotun akış altında hareketsiz durması ve akış 

içerisindeki hareketi gösterilmiştir. Mikrorobotun levite 

haldeyken farklı akış hızları altında (5-65 mL/dk) deplasman 

değerleri ve yanal hareketlerinin gözlenmesi için optik 

mikroskop(Olympus SZX-7, Olympus Corporation, Tokyo, 

Japan and PointGrey GS3-U3, FLIR Integrated Imaging 

Solutions Inc., Richmond, BC, Canada) kullanılmıştır. 

Mikrorobot levitasyonu için ölçüleri 3.5x7 mm2 olan 

mikroakışkan bir kanal ve 0.25x0.25x0.25 mm3  boyutlarında 

N52 değerlikli kalıcı küp şeklinde bir mıknatıs kullanılmıştır. 

 

Şekil 2: Mikrorobotun, 2. dereceden bir kütle-sönüm elemanı- 

yay sistemi gibi modellenmesi gösterilmiştir. X yönünde 

uygulanan akış sonucunda robot, merkez çizgisinden -x 

yönünde hareket etmektedir. Merkez çizgisi ile olan mesafe, 

akış hızına bağlı olarak değişmektedir. 
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Kanal içerisinde akışı gerçekleştirmek için 0-2120 mL/sa akış 

debisi uygulama kabiliyetine sahip şırınga pompası (NE-1010 

Higher Pressure Variant, Wantagh, New York, US) 

kullanılmıştır. Robot levitasyonu için kanal altında ve üstünde 

halka tipi Ø20xØ40x8 mm3 N52 grade mıknatıslar ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu mıknatıslar, 3 eksende hassas 

pozisyonlama kabileyetine sahip (nano düzey) mikro taşıyıcı 

tablalar (M-126.PD2/20×20×20 mm3, Physik Instrumente (PI) 

GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Germany) ile kullanılarak hareket 

kontrolü gerçekleştirilmiştir.   

Yanal olarak görüntülenen robotun akış altındaki davranışı 

Şekil-4’ de gösterilmiştir.  Mikrorobot Şekil 4-A’ da 585.6-

1125.9 µm,  B’ de ise 9727.9-10388.0 µm arasında osilasyona 

uğramıştır. Robot, akış ve manyetik alan doğası gereği artan 

değerlerdeki deplasman değeri de üstel karakteristik 

göstermektedir. Deney tekrarlanabilirliği göstermek için 10 

kere tekrar edilmiş ve akış sürekli değil bir step fonksiyon gibi 

uygulanmıştır. Buradaki amaç robotun sürekli olarak sabit bir 

akışa ve sürüklenme kuvvetine maruz kalmasını engellemektir. 

Bu sayede, akışın bir deney süresi boyunca farklı sürelerde 

uygulanmasının mikrorobot davranışının üzerine bir etkisi olup 

olmadığı da gösterilmiştir. Mikrorobotun kopma noktası 5 

mL/dk den başlayan ve 10 mL/dk aralıklarla artırılan akış hızı 

ile tespit edilmiştir. 65 mL/dk değerinde mikrorobot akışa karşı 

direnç göstermiş olsa da levitasyon kararlılığı bu akış değerinde 

bozulmaya başlamıştır. Kopmanın gerçekleştiği noktanın 

taşıyıcı mıknatıs merkezine mesafesinin 10388.0 µm olduğu 

hesaplanmıştır. Bu noktada, üstteki taşıyıcı mıknatıs grafit 

yüzeyinden 20 mm ve alttaki taşıyıcı mıknatıs ise 25 mm 

mesafededir. Tüm deneyler robot 100.0 µm levitasyon 

yüksekliğe sahipken gerçekleştirilmiştir. 

Akış altında sabit olarak tutulan mikrorobotun için gösterilen 

deneylerden sonra, robotun merkeze göre eksenel kayması, akış 

altında 4 mm lik yanal hareketi akışa karşı yönde ve akış ile 

aynı yönde hareket ettirilmiştir. Bu deney, her bir akış değeri 

için 10-50 mm/s aralığındaki robot hızları için 10 kere tekrar 

edilmiştir. Adım aralığı 10 mm/s seçilmiş ve her bir deneyde 

robot her hız değeri için iki defa hareket ettirilmiştir. Şekil 5' de 

bu deneyin 25 mL/dk akış değeri ve robota 50 mm/s lik hız 

uygulandığı zamandan bir kesit verilmiştir. Bu şekilde, 

başlangıç pozisyonunda levite halde duran robota akış 

uygulanmıştır. Sürüklenme kuvvetinin etkisiyle önce ilk 

osilasyon noktası (1.05-1.07 s) ve sonra 4 mm hareket 

ettirilerek son osilasyon noktasına (2.04-2.06 s) ulaşılmıştır.  

4. Tartışma ve Sonuç 

A. Konfigürasyon 

Bu çalışmada, mikroakışkan bir kanal içerisinde bir 

mikrorobotun akış içerisindeki hareketi incelenmiştir. Bir akış 

altında akışa karşı ve akış ile aynı yönde hareket ettirilmek 

 

 

Şekil-4: (A) 5 mL/dk, (B) 65 mL/dk olacak şekilde iki farklı akış hızından kesitler verilmiştir. Bu iki akış hızı içinde osilasyon 

değerleri belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 3: Dikdörtgen bir kanal içerisindeki robota 15 mL/dk akış uygulandığında beklendiği gibi parabolik bir akış hız vektörleri elde 

edilmiştir. Kanal duvarlarında “No slip” (viskoz akışkanlar için kaymaz durum) seçili olduğundan akış hızı 0 mm/s olmaktadır. 

Hızın en yüksek olduğu yerler ise kanal merkezi ve robotun köşe noktalarıdır.  
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istenen bir mikrorobot için yanalda oluşturulan kuvvet oldukça 

önemlidir. Bu kuvvetleri artırmak için önerilen ve kullanılan 

konfigürasyon ile mikrorobotun akışa karşı hareketi başarı ile 

gerçekleştirilmiştir. 65 mL/dk akış hızı altında robot 40 mm/s 

hıza kadar 4 mm lik yanal bir hareket gerçekleştirilmiştir. 

karakteristikte olduğu görülmüştür. Bu konfigürasyon 

sayesinde manyetik alan çizgileri yoğunlaştırılarak, kopma 

noktasındaki yanal kuvvetin 284.65 nN olduğu ve benzer 

çalışmalara göre ~5.5 kat arttırıldığı hesaplanmıştır. 

B. Deplasman deneyi 

Gerekli olan tüm parametrelerin teorik ve analiz sonuçların elde 

edilmesi ve bu değerlerin örtüşmesinden sonra akış içerisindeki 

deneyler yapılmıştır. İlk olarak mikrorobotun osilasyounu ve 

kopma noktasını hesaplayabilmek için; kanal içerisine 5-65 

mL/dk ve 10 mL/dk’ lık adımlarla artan akışlar uygulanmıştır. 

Uygulanan bu akışlar sonucunda; robotun, 5 mL/dk akış da 

585.6-1125.9 µm, 15 mL/dk’ de 1775.6-2281.3 µm, 25 mL/dk’ 

de 2757.8-3120.6 µm, 35 mL/dk’de 3494.4-3843.5 µm, 45 

mL/dk’ de 4400.1-4780.7 µm, 55 mL/dk’ de 6027.8-6556.7 µm 

ve 65 mL/dk’ de ise 9727.9-10388.0 µm arasında osilasyonlara 

sahip olduğu görülmüştür. Bu değerler aynı şartlarda yapılan 10 

deneyin sonucunda elde edilmiştir. Mikrorobotun 5 ve 15 

mL/dk akış değerinde frekansı daha yüksek osilasyon yaptığı 

gözlenmiş, akış hızı arttıkça osilasyon frekansının düştüğü 

gözlenmiştir. Bu durum sistemin rezonans genişliği ile 

açıklanabilir. Dinlenme sırasındaki elektrik yükleri, yerçekimi 

kuvvetlerine kıyasla mikro ölçekli sistemlerde daha baskındır. 

Ayrıca bu hızlarda mikrorobotun stabilitesinin arttığı da 

görülmüştür. Ancak, mikrorobot pozisyonunda anlık olarak 

bazı bozulmalar (pikler) görülmüş, bu durum da manyetik alan 

ve akışın lineer olmamasından kaynaklı olduğu belirtilmişitir. 

65 mL/dk‘ da elde edilen bu pikler robotun mıknatıslar altındaki 

etki alanından çıkartarak, levitasyonu kaybettirmiştir. Bu 

noktanın merkeze uzaklığı 10388.0 μm olarak hesaplanmış ve 

bu noktada 284.65 nN yanal kuvvet değeri oluşturduğu ayrıca 

hesaplanmıştır. 

C. 4 mm hareket ettirme deneyi 

Deplasman deneyi gerçekleştirildikten sonra, aynı akış 

hızlarına karşı mikrorobotun yüzeye paralel bir şekilde 

hareketini gözlemlenmiştir. Bunun için robot, akış altında 4 mm 

lik düz bir yörüngeyi, 10-50 mm/s arasında 5 farklı hız değerine 

sahipken hareket ettirilmiştir. Farklı akış ve farklı mikrorobot 

hızları için aynı yörüngeyi takip etmesi yine 10 defa tekrar 

edilmiştir. Akış hızına bağlı olarak mikrorobota etkiyen 

sürüklenme kuvvetinin artmasına rağmen mikrorobot, 65 

mL/dk  lık bir akışa karşı 40 mm/s  hız değerine ulaşarak 

hareket edebildiği gösterilmiştir. Bu değer için mikrorobotun 

50 mm/s hız değerinde hareket ettirilmeye çalışıldığında, 

deplasman deneyinde olduğu gibi önce levitasyonda bozulma 

sonra da kopma meydana gelmiştir. Akışın maksimum olduğu 

değerde kanal içerisinde 44.21 mm/s lik bir akış hızı olduğu 

hesaplanmıştır. 5 farklı hız değeri(10-50 mm/s) ile 4 mm yanal 

adım aralıklarıyla hareket ettirilen robotoun hareket hassasiyeti 

%2.106 maksimum hata ile gerçekleştirilmiştir. Bu deney 

sonucunda uzun bir yörüngenin yüksek bir akış hızı altında 

takip edilebileceği ve mikrorobotun akış ortamında dahi hassas 

pozisyon kabiliyetine sahip olduğu gösterilmiştir.  
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Özetçe 

Bu çalışmada, N52 değerliğe sahip kalıcı mıknatısların, yeni 

bir konfigürasyon kullanılarak mikrorobotun yanal kuvvet–

lerini nasıl arttırdığı anlatılmıştır. Robotun sıvı içerisindeki 

hareketi, hücre ve ilaç taşıması ve Akış altında iken belirli 

bölge de konumunu koruyabilmesi için yanal kuvvetler 

oldukça önemlidir. Dolayısıyla yanal kuvvetin artırılması 

mikrorobotun hassas olarak pozisyonlama kabiliyetini ve 

stabilizasyonu artırmaktadır. Önerilen konfigürasyon, mikro–

robotun altında ve üstünde ikişer adet biri diğerinden daha 

büyük olacak şekilde mıknatıs kullanımını içermektedir. Altta 

ve üstte kullanılan mıknatıslar küp şeklinde olup, 15mm x 

15mm x15 mm ve 10mm x 10mm x 10 mm boyutlara sahiptir. 

Manyetik alan kuvvet çizgilerinin sırasıyla büyük mıknatıstan 

küçüğe doğru olduğu görülmüş olup aynı zamanda hava 

ortamından mikrorobota doğru daha doğrusal bir şekilde etki 

ettiği gözlenmiştir. Ayrıca kanalın her iki tarafında da 

mıknatıs olduğu için robot üzerinde ekstra bir yüzey gerilmesi 

oluşturulmuştur. Doğrusallaştırılan kuvvet çizgileri robot 

stabilazyonunu arttırdığı gözlenmiş olup, robot üzerinde oluş–

turulan yüzey gerilmesi de yanal kuvvetleri arttırmıştır. 

Abstract 

In this study, a novel configuration is developed to improve 

the lateral stability of microrobot levitation system which aims 

to control it with permanent magnetic field in untethered 

manner. Lateral forces are very important for the locomotion 

of the robot in the liquid, the transport of cells and drugs, and 

the mobilization of the robot in a desired site under flow. 

Therefore, increasing the lateral force increases the precision 

of the microrobot and its stabilization. The proposed 

configuration consists of two magnets under and over the 

microrobot. The magnets used at the top and bottom are cube 

shaped and have dimensions of 15mm x 15mm x15 mm and 

10mm x 10mm x 10 mm respectively. It was observed that 

magnetic field force lines had a more linear characteristic by 

using this configuration. In addition, an extra surface tension 

is generated on the robot due to the magnets used on either 

sides of the microrobot. The linearized force lines increased 

the robot's stability while the surface tension generated by the 
robot increased the lateral forces. 

1. Giriş 

Son zamanlarda mikrorobotların, yüksek hassasiyetteki 

pozisyonlama ve kontrolünün önemi ortaya çıkmasıyla 

beraber özellikle; hücre ve ilaç taşınımı, mikro objelerin 

hareket ettirilmesi, medikal uygulamalar ve ölçme sistemleri 

gibi alanlarda yaygınlaştığı görülmektedir [1-5]. Mikro–

robotların sıvı içerisindeki yanal hareketlerinin daha stabil ve 

kontrollü yapılabilmesi için kalıcı mıknatıs [6-8], elektro–

mıknatıs [9], optik [10] ve akustik [11] gibi farklı levitasyon 

tekniklerinin uygulandığı görülmektedir. Bu çalışmalarda 

elektromıknatıs kullanılarak yapılan aktif levitasyon, kalıcı 

mıknatıs kullanılarak yapılan pasif levitasyon ve robot 

görüntülemesi üzerinde tartışılmaktadır. Ancak bu çalışma–

larda pahalı ve kompleks geri-besleme mekanizmaları, yüksek 

enerji tüketiminin olmasına karşın, robotun yanal kuvvetleri–

nin artırılması ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır. Özellikle 

viskoz sıvı ortamlarda ve akış içerisinde robot belirli bir 

bölgeye hareket ettirilmek istendiği zaman yeterince artırıla–

mayan yanal kuvvetler pozisyon hassasiyetini azaltacaktır. 

Hatta mikro akışkan çipler içerisinde laminer akış rejiminde 

yeterince üretilemeyen yanal kuvvetler nedeniyle robot, 

levitasyon noktasından kopma riskine sahip olmaktadır. Mikro 

seviyede tasarımı yapılan ve kullanılan robotlara bakıldığı 

zaman, robotun küçülen boyutları nedeniyle ortamın laminer 

akış karakteristiği göstermesi, Re (Reynolds sayısı) etkilerinin 
göz ardı edilememesine neden olmaktadır. 

 

Nelson ve ekibi, Re’nin laminer akış rejiminin ve sürtünme 

kuvvetinin etkilerini incelemişlerdir [12]. Sürtünme 

kuvvetinin hesaplanmaması ve matematiksel modelleme–

sindeki düşük hassasiyet, robotun hareket kabiliyetini 
azaltmıştır. 

 

Arai ve ekibi, mikrorobot levitasyonunu kalıcı mıknatıslar 

tarafından mikro akışkan kanal ortamında yapmışlardır [13]. 

Mikro robotun hızı 282.6 mm/s hıza kadar ulaşmış olsa da 
ancak dar bir Reynolds aralığında hareketi sağlayabilmişlerdir. 

 

Misra ve ekibi, mikrorobotu 4 adet elektromanyetik bobin 

kullanarak bir akışkan kanalın içinde levitasyonu sağlamış–

lardır [14]. Mikrorobotun manipülasyonunu ancak 7 µL/dk’lık 
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bir akışa karşı gerçekleştirmişlerdir. Ancak bu sistemde 

robotun belirlenen konuma gelmesi, üretilen yanal kuvvetin 

sürüklenme kuvvetinden daha küçük olduğu için olanaksız 

olduğu görülmüştür.  

 

Schmidt ve ekibi, genişliği 150 μm olan mikro akışkan bir 

tüpün içerisinde kendi tahrik sistemi olan ve küçük bir 

manyetik alan ile hareket eden mikrorobotu raporlamıştır [15]. 

Ancak taşınım sırasında hızın düştüğü gözlenmiştir. Bu 

durumun nedenlerini; akış kuvveti ile birlikte taşınan hücre 

sayısını arttırmak ve yukarı yönden gelen yüksek akışın tüpün 

girişini bloke etmesi olarak belirtmişlerdir.  

 

Ferreira ve ekibi, damar içi mikro robotun kontrolüne 

değinmişler ve özellikle farklı viskozitesi olan ortamlarda 

incelemişlerdir [16]. Sistem çapı 1000µm olan mikro akışkan 

bir çipin içerisinde denenmiştir. Ancak mikrorobotun bozucu 

girişlere ve gürültüye karşı dayanıklılığının olmadığı gözlen–

miştir. Yapılan analizlerde daha düşük Reynold değerlerinde 

yani düşen sürüklenme kuvvetlerine karşı direnç gösterilebile–

ceği belirtilmiştir. 

 

Khalil ve ekibi, yapmış oldukları çalışmada 4 adet 

elektromıknatıs kullanarak, ölçüleri 1.5mm x 2mm olan mikro 

akışkan kanal kullanarak mikro parçacığın kontrolünü 

sağlamayı amaçlamışlardır [17]. Akışa karşı ancak 150 μm/s 

‘lik hızla hareket edebilmiş ve sabit konuma geldiğinde ki hata 

oranının 10 μm olduğu gözlemlenmiştir. Bu hızda, mikro 

partikül durgun durumda iken hata oranı 64 μm gibi büyük 

değerlere çıktığı ve bunun sonuncunda da hassas pozisyonla–

manın yapılamayacağı gözlenmiştir. 
 

Bizim çalışmamızda ise pasif diyamanyetik levitasyon, 

akışkan bir sıvı içerisinde bulunan mikrorobota yeni bir 

mıknatıs konfigürasyonuyla uygulanmıştır. Mikrorobotun 

merkezinde bir adet küp şeklinde kalıcı mıknatıs(0.25mm 

x0.25mm x 0.25mm) ve levitasyon için kanalın altında ve 

üstünde küp tipi(Büyük:15mm x 15mm x 15mm, Küçük: 

10mm x 10mm x 10mm) mıknatıslar kullanılmıştır. 

Levitasyon için kullanılan mıknatıslar nano hareket 

hassasiyetine sahip taşıyıcı tablalara bağlanarak 3 serbestlik 

derecesinde hareket sağlanmıştır. Bu hareketlere ek olarak 

mıknatıslar birer adet servo motora bağlanarak, ek bir 

serbestlik daha elde edilmiştir. Mikrorobot levitasyon sistemi–

miz kullanılan ekipmanları gereği diğer sistemlere göre daha 

kompakt olmakla birlikte daha düşük enerji gereksinime 

sahiptir. Mikrorobot ile yapılan deneylerde robot hızı 50 mm/s 

de ve 250 μm levitasyon yüksekliğinde hareket etme başarısı 

göstermiştir. Hareketleri esnasında yüzeye paralelliği bozul–

mamış olup dolayısıyla levitasyon yüksekliği de değişme–

miştir. Deneylerde elde edilen bu sonuçlar, yanal kuvvet 

değeri ve akış içerisindeki hareketinden kaynaklı robot üzerine 

etkiyen sürüklenme kuvveti katsayısı sonlu elemanlar yöntemi 

ile ayrıca gösterilmiştir. Bunun için COMSOL®’ da AC/DC 

modül içerisinde manyetik alan fiziği ve Maxwell gerilme 

tensörü metodu kullanılmıştır.  

 

Literatüre katkı olarak ilk defa mikrorobotların hızlı (50 

mm/s) yanal hareketleri, yanal kuvvetleri ve stabilazyon 

problemi incelenerek, çözüm metodu geliştirilmiştir. Geliş–

tirilen metot ile birlikte robot yüksek hız değerlerinde yüzeye 

paralel hareket ederek, 1μm den düşük hata payı ile 

pozisyonlaması gerçekleştirilmiştir. Bu metot ile birlikte sıvı 

bir ortam içerisinde mekanik temassız hareket eden 

mikrorobot ile sürtünme kuvvetinin ortadan kaldırılması 

sonucu, pahalı geri-besleme mekanizmalarına, büyük ve çok 

sayıda elektromıknatısa ihtiyaç duyulmadığı gösterilmiştir. Bu 

sayede daha hassas (nano) seviyede pozisyon takibi mümkün 

kılınarak; levitasyon esnasındaki titreşimler, sabit levitasyon 

yüksekliğinde tutabilme ve laminer akış rejimi içerisinde 

hareket ettirme gibi problemler çözülmüştür. Böylece, daha 

hassas, daha hızlı  ve daha stabil hareket edilebilen 

mikrorobotun, özellikle damar içi ve mikroakışkan kanal 

içerisindeki akış içeren uygulamalarında kullanılma potan–

siyeline sahip olmuştur. 

2. Matematiksel Model 

Bu bölümde deiyonize su(DI-su) dolu mikroakışkan bir kanal 

içerisinde bulunan bir mikrorobotun üzerine etkiyen kuvvetler 

gösterilmiştir. Sıvı içerisinde bulunan bir robota etkiyen 

kuvvetler için atomik bağ kuvvetleri ve Brownian kuvveti 

ihmal edilmiştir. Bu kuvvetler özellikle nano boyuttaki 

parçacıklar ve nano altı çalışmalarda daha baskın olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle robota etkiyen kuvvetler, sürüklenme 

kuvveti, 𝐹𝑠 , kaldırma kuvveti, 𝐹𝑘 , yer çekimi kuvveti, 𝐹𝑦 , 

diyamanyetik kuvvet, 𝐹𝑑 , ve manyetik kuvvet, 𝐹𝑚 , olacak 

şekilde Şekil-1’ de gösterilmiştir. Önden görünümü verilen bu 

şekilde; kullanılan ikili mıknatıs konfigürasyonu, boyutları, 

kanal yapısı ve kanalın boyutları ifade edilmiştir. Ayrıca, 

mıknatıs kutupları sırasıyla N-S-N-S şeklinde yerleştirilerek 

mikrorobotun üst ve alt olacak şekilde her iki yöne de nasıl 

çekildeği de görülmektedir. Bu sayede robot üzerinde 

stabilizasyon sağlanarak, robotun daha dengeli hareket etmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Şekil 1: Mikrorobot levitasyon sistemi için önerilen 

konfigürasyon ve kullanılan malzemeler boyutlarıyla birlikte 

ifade edilmiştir. 

Şekil-1’ de gösterilen kuvvetlere göre serbest cisim 

diyagramında elde edilen net kuvvetlerin sıfıra eşit olduğu her 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

204



noktada robot levitasyonu sağlanmaktadır. Kuvvetlerin z-

ekseni yönündeki bileşenlerinin hesaplanması sırasında gerekli 

olan tüm parametreler, okunabilirliğin daha kolay olması 

amacıyla tablo-1’ de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Kuvvet hesaplamasında kullanılan parametreler 

Parametreler Açıklama Birim 

𝐵 Manyetik akı yoğunluğu T 

𝐻 Manyetik alan kuvveti A/m 

𝑀 Manyetizasyon vektörü A/m 

𝜒 Manyetik yalıtkanlık 

katsayısı 

- 

𝜇𝑟 Manyetik geçirgenlik - 

𝜇0 Boşluğun manyetik 

geçirgenliği 

Wb/Am 

𝑛𝑥,𝑦,𝑧 yüzey normali - 

𝑚𝑟 Robot kütlesi kg 

𝑔 Yerçekimi ivmesi m/s2 

𝑉𝑟 Robot hacmi m3 

𝜌𝑓 Akışkan yoğunluğu kg/ m3 

𝜌𝑟 Robot yoğunluğu kg/ m3 

𝑐𝑑 Sürüklenme kuvveti katsayısı - 

𝐴 Robot kesit alanı m2 

𝑣 Robot hızı m/s 

 

Tablo-1’ de verilen parametreler (1)-(7) arası denklemlerde 

kullanılmıştır. Pirolitik grafit manyetik geçirgenliği birden 

küçük olduğu için diyamanyetik olarak manyetik alana zıt 

yönde sürekli bir kuvvet üretir. Bu kuvvet değeri manyetik 

alan kuvvet çizgilerini robot üzerinde sıkıştırmaya, dolayısıyla 

robotun levitasyon esnasında stabilitesini garanti eder. 

𝐹𝑑,𝑧 =
𝜒𝑑

𝜇0
∭ (𝐵𝑥

∂𝐵𝑥

∂𝑧
+ 𝐵𝑦

∂𝐵𝑦

∂𝑧
+ 𝐵𝑧

∂𝐵𝑧

∂𝑧
)

𝑉
𝑑𝑣   (1) 

Hacimsel ve yüzey integralleri (2) ve (3) teki gibi ifade 

edilebilir. 

𝐹𝑑,𝑧 =
𝜒𝑑

2𝜇0
∭ (

𝜕||𝑩||2

𝜕𝑧
)

𝑉
𝑑𝑣     (2) 

𝐹𝑑,𝑧 =
𝜒𝑑

𝜇0
∯ ||𝑩||2𝑛𝑧𝑑𝑠

 

𝑠
    (3) 

Robot üzerinde oluşturulan manyetik alan ise hacimsel formda 

(4)’ teki gibi hesaplanmalıdır. Burada 𝜇0  ve 𝜇𝑟  hava ve 

mıknatısın manyetik geçirgenliğini içermektedir.  

𝐹𝑚 =
𝜇𝑟−1

2𝜇0𝜇𝑟
∭ 𝛁𝑩𝟐𝑑𝑣 

𝑉
    (4) 

Yer çekimi, kaldırma ve sürüklenme kuvvetleri ise (5)-(7) 

arasındaki denklemlerle hesaplanır. 

𝐹𝑔 = 𝑚𝑟𝑔     (5) 

𝐹𝑘 = 𝑉𝑟(𝜌𝑟 − 𝜌𝑓)𝑔        (6)   

𝐹𝑠 =
1

2
𝑐𝑑𝜌𝑓𝐴𝑣2     (7) 

Burada 𝑐𝑑  kaysayısının hesaplanması için laminar akış 

rejiminde, 

𝑐𝑑 =
24

𝑅𝑒
      (8) 

(8)’ de farklı Re sayıları için hesaplanabilir. Bu formüllere 

göre Şekil-1’ de verilen kuvvet vektörlerinin sayısal değerleri 

belirlenmiştir. Levitasyon yüksekliği 250µm, üstteki 

mıknatısın pirolitik grafite uzaklığı 40mm, alttaki mıknatısın 

45mm, robotun 50mm/s hızla hareket ettirildiği durumdaki 

kuvvet değerleri Tablo-2’ de ifade edilmiştir[6-8].  

Tablo 2: Teorik olarak hesaplanan kuvvet değerleri 

Parametreler Değerler 

𝐹𝑔 1.588 μN 

𝐹𝑘 0.944 μN 

𝐹𝑠 1.074 μN (50 mm/s yanalda) 

𝐹𝑑 0.484 μN 

𝐹𝑚 0.160 μN 

𝜌𝑓 997.050 kg/m3 (25 ºC) 

𝜌𝑟 *2882.150 kg/ m3 

𝑚𝑟 *0.162x10-6 kg 

* lı değerler 3D SOLIDWORKS® ‘ten birebir modellenerek 

alınmış ve hesaplanmıştır. 

3. Simülasyon 

Bu bölümde, matematiksel modelde belirlenen değerlere göre 

sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak, önerilen konfi–

gürasyonun stabilite ve yanal kuvvet hesaplamaları 

gösterilmiştir. Bunun için COMSOL® AC/DC modülünde 

manyetik alan, katı mekaniği, hareketli mesh birleştirilerek 

zamana bağlı bir analiz yapılmıştır. Bu analizde 250µm 

levitasyon yüksekliğine sahip robot iki farklı konfigürasyon 

kullanılarak, manyetik alan kuvvet çizgilerinin robot 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. İkinci analizde ise robot, alt ve 

üst mıknatısların merkez çizgisinden kaydırılarak bir faz farkı, 

𝜁, oluşturulmuştur. Bu faz farkı sayesinde robotun merkezden 

uzaklığına bağlı olarak yanal yüzeyindeki manyetik alan 

kuvveti hesaplanmıştır. Bu sayede önerilen konfigürasyonun 

diğerine göre ne kadar fazla yanal kuvvet üretebildiği ve 

performansı gösterilmiştir. İlk olarak aynı merkezde 

matematiksel modelde kabul edilen parametre değerleri 

COMSOL®’ a aktarılmıştır. N52 değerliği sahip kalıcı 

mıknatıslar için manyetik akı yoğunluğu 1.43T ve pirolitik 

grafit için manyetik yalıtkanlık katsayısı [18],  

𝜒𝑑 = − [
85 0 0
0 85 0
0 0 450

] 𝑥10−6   (9) 

diagonal olarak (9)’ a göre alınarak Şekil-2’ de verilen analiz 

yapılmıştır. Bu analizde (A)’ da mıknatısın her iki tarafına 

birer adet mıknatıs yerleştirilmiştir. (B)’ de ise (A)’daki 

mıknatıslara daha küçük boyutlu olanlar eklenerek önerilen 

konfigürasyonun etkisi incelenmiştir. Robotun etrafında her 

iki konfigürasyonda da 1T civarında manyetik akı yoğunluğu 

olduğu gözlenmiştir.  
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Şekil 2: Konfigürasyonların robot üzerindeki etkisi 

gösterilmektedir. Sağ taraftaki bar manyetik akı yoğunluğunu 

ifade etmektedir. (A)’ da eski konfigürasyon(tekli) ve (B)’ de 

ise yeni konfigürasyon(çiftli) gösterilmiştir. 

Şekil-2’ de verilen analize göre robot bölgesindeki manyetik 

alan kuvvet çizgilerindeki değişim ise Şekil-3’te ifade 

edilmiştir. (A)’ daki eski konfigürasyonda robot bölgesinde 

manyetik alan kuvvet çizgilerinde saçılmalar gözlenmektedir. 

Ancak (B)’deki yeni konfigürasyonda ise kuvvet çizgilerinde 

47º lik bir düzelme olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 3: A)’ da eski konfigürasyon (B)’ de ise yeni 

konfigürasyon uygulanması sonucunda manyetik alan kuvvet 

çizgilerindeki değişim gösterilmiştir. Buna göre yeni 

konfigürasyon ile çizgilerde daha doğrusal bir yapı görülmekte 

ve 47º lik bir düzelme elde edilmiştir. 

İkinci analizde ise 0.1mm adım aralıklarıyle robotun, merkez–

den uzaklaştırılması sonucunda üzerine etkiyen yanal kuv–

vetler incelenmiştir. Şekil-2 (A) ve (B) gösterilen analizde 

olduğu gibi yine iki konfigürasyon için elde edilen değerler 

kıyaslanmıştır. Buna göre yeni konfigürasyonun mıknatıs 

merkezinden uzaklıştığında aynı kuvvet değerlerinde yakın–

sadığı görülmektedir. Bu sayede yüksek hızlardaki hareketi 

esnasında ve artan akış içerisinde üzerine etkiyen sürüklenme 

kuvvetlerine karşı direnci artırılmıştır. Böylece robotun yanal 

kuvvetleri stabilizasyonunu da artırarak, yüksek viskoziteye 

sahip sıvılar içinde kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.  

 

Şekil 4: Konfigürasyonların robotun yanal kuvveti üzerindeki 

etkisi gösterilmektedir. Eski konfigürasyon(tekli)-mavi ve 

yeni konfigürasyon(çiftli)-kırmızı ile gösterilmiştir. Yeni 

konfigürasyon ile merkezden uzaklaşılmasına rağmen yanal 

kuvvet aynı değerde kaldığı gözlenmiştir. 

4. Deneysel Çalışmalar 

Matematik model baz alınarak hesaplanan teorik ile 

simülasyon sonuçları birbiri ile uyum içerisinde olduğu 

görülmüştür. Bu bölümde ise mikrorobotun dikdörtgen bir 

kanal içerisindeyken 25 ml/dk ve 50 ml/dk olacak şekilde farkı 

iki akış uygulandığında eski ve yeni konfigürasyonun birbirine 

göre karşılaştırılması yapılmıştır. Akış uygulandığı zaman 

mikrorobot mıknatısların merkezine göre bir faz farkına sahip 

olmaktadır. Bu faz farkındaki değer aynı akış hızı altında ne 

kadar az olursa mikrorobotun yanal kuvvetleri o kadar fazla 

artırılmış anlamına gelmektedir. Bu karşılaştırma için 0-2120 

ml/sa akış uygulama kabiliyetine sahip NE-1010 şırınga 

pompası (Higher Pressure Variant, Wantagh, New York, US) 

kullanılmıştır. Bu deney tekrarlanabilirlik ve stabilitenin testi 

için 5 defa aynı koşullar altında tekrar edilmiştir. Şekil 5-A’ da 

mikrorobota 25 ml/dk’lık bir akış uygulanmış ve (B)’deki eski 

konfigürasyon ile arasında 231.2µm kadar bir fark olduğu 

gözlenmiştir. Şekil 5-C’de ise levitasyon sistemine 50 

ml/dk’lık bir diğer akış uygulandığında ise aralarındaki farkın 

374.6µm olduğu görülmüştür. Uygulanan iki akış 

incelendiğinde eski yöntem kullanılarak sisteme akış 

verildiğinde yanal kuvvetlerin daha az olmasından kaynaklı 

olarak mikrorobotun daha fazla faz farkına sahip olduğu 

görülmüştür. Ancak uygulanan yeni konfigürasyon ile düşey 

eksende yoğunlaştırılan manyetik alan kuvvet çizgileri ve 

doğrusallaştırılan manyetik akı yoğunluğu ile yanal kuvveti 

arttırılarak, mikrorobotun stabilitesini iyileştirilmiştir. 

Böylelikle mikrorobotun yatay eksende daha az hareket ettiği 

görülmüştür. 

Sisteme uygulanan 25 ml/dk ve 50 ml/dk’lık akışlar 

birbirlerine göre karşılaştırıldığı zaman mikrorobotun üzerine 

etkiyen sürüklenme kuvveti üstel bir karakteristik 

göstermektedir. Buna rağmen yanal eksendeki hareketi göz 

önüne alınarak, eski ve yeni konfigürasyon arasındaki farkın 

Şekil 5-B ve D’ nin A ve C’ye göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. Sisteme uygulanan akışın hızı arttıkça yeni 

modelin bu akışa dayanımının giderek arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Böylelikle yeni konfigürasyon kullanılarak 

mikrorobotun daha yüksek akış değerlerine karşı stabilizasyon 

problemi iyileştirilmiştir.  
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Sistemin hem yanalda hem de düşeydeki yanal kuvvetlerin 

arttırılması ile ilişkin deneysel çalışmalar incelendiğinde; 

teorik ve simülasyon sonuçları ile uyum içerisinde olduğu 

görülmüş olup yeni model başarılı bir şekilde çalışmaktadır. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, pasif diyamanyetik levitasyonla levite edilen bir 

mikrorobotun stabilizasyon ve yanal kuvvet problemleri 

anlatılmıştır. Mikrorobot, dikdörtgen şeklinde bir kanal 

içerisinde pirolitik grafit üzerine yerleştirilerek iki farklı 

konfigürasyon kullanılarak test edilmiştir. Matematiksel 

modelde kabul edilen parametre değerleri, COMSOL®’ da 

analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Yapılan ilk analiz 

sonucunda yeni konfigürasyon ile manyetik alan kuvvet 

çizgilerinin robot bölgesi civarında, daha doğrusal olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca kuvvet çizgilerinde 47º lik bir düzelme 

olduğu da gösterilmiştir. İkinci analizde ise robot, levitasyon 

için kullanılan kanalın altında ve üstünde konumlandırılmış 

mıknatısların merkezinden 0.1 mm adımlarla hareket 

ettirilmiştir. Bunun sonucunda yeni konfigürasyonun eskisine 

göre 0.178µN kadar daha fazla yanal kuvvet üretebildiği 

gözlenmiştir. Ayrıca yeni konfigürasyon ile maksimum 

uygulanabilir kuvvetin 1.674µN olduğu hesaplanmıştır. Analiz 

sonuçlarının testi için robot 250µm’lik levitasyon yüksekliğine 

getirilmiş ve bu değer nano hassasiyete sahip bir lazer sensör 

ile doğrulanmıştır. Aynı koşullar altında 5 adet deney 25ml/dk 

ve 50ml/dk akış hızlarında yapılmıştır. Bunun sonucunda yeni 

konfigürasyon 25ml/dk akış hızında eski konfigürasyona göre 

231.2µm kadar daha az faz farkına uğramıştır. 50ml/dk da ise 

üstel olarak sürüklenme kuvveti de göz önünde alınarak, eski 

konfigürasyondan 374.6µm daha az kaymıştır. Sonuç olarak 

önerilen konfigürasyon matematiksel, simülasyon ve deneysel 

yöntemlerle doğrulanarak, yüksek yanal kuvvet gereksinimi ve 

hassas pozisyonlama gerektiren mikro akışkan kanal ve çip 

gibi uygulamalarda kullanılma potansiyeline sahip olduğu 

gösterilmiştir.  
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Özetçe 

Üç serbestlik dereceli paralel platform mekanizmaları, hareket 

serbestliği olarak genelde üç öteleme (3T), iki öteleme-bir 

dönme (2T1R) veya iki dönme-bir öteleme (2R1T) şeklinde 

tasarlanmıştır. Bu manipülatörler yönelim serbestlik 

derecelerine sahip olmasına rağmen yönelim açılarının 

tümünü salt olarak kontrol edememekte, istenmeyen öteleme 

hareketleri yönelim hareketlerine eşlik edebilmektedir. Bu 

çalışmada, görüntüleyici sistemlerin bulanıklaşma testleri ve 

kontrol sistemi kararlılaştırma çevriminin başarımının 

sınanabilmesi amacı ile, aktif bacaklara ek olarak platformun 

ve tabanın merkez noktalarını birbirine kinematik olarak 

bağlayan pasif bir bacak yapısının da eklenilmesi ile her bir 

eksendeki dönüş açılarının salt olarak denetlenebileceği 

küresel bir platform ile yüksek frekans ve düşük genlikli 

yönelim hareketlerinin sağlanılabileceği bir hareket 

benzetimcisinin (manipülatörün) konum kontrolü 

sunulmaktadır. Kontrol yöntemi olarak hesaplamalı tork 

kontrolü (İng. computed-torque control) yöntemi uygulanmış 

olup, bilgisayar benzetimleri ile önerilen kontrol yönteminin 

başarımı incelenmiştir. 

 

Abstract 

Three-degrees-of-freedom parallel platform mechanisms are 

generally designed as 3T, 2R1T or 2T1R, which R and P 

represents rotation and translation respectively. Although 

these manipulators have translational degrees-of-freedom, 

unwanted translation movements can accompany the 

rotational movements. In this study, position control of a 

motion simulator (manipulator) in which high frequency and 

low amplitude rotational movements can be provided to 

imaging systems with a three degree of freedom parallel axis 

platform is presented in order to perform to test the 

performance of blurring effect tests and control system 

stabilization loop tests. In addition to the actively controllable 

legs, using of a passive leg structure that kinematically 

connects the central points of the platform and the base, so 

that the all three rotation angles in spherical manipulator can 

be controlled. Computed torque control method is used as the 

control method and the performance of the proposed control 

method is examined with computer simulations. 

1. Giriş 

Paralel eksenli manipülatörler, seri manipülatörlere göre daha 

yüksek yük taşıma kapasitesi, dayanım, tepki hızı, doğruluk ve 

rijitlik gibi çeşitli üstünlüklere sahiptir. Seri kollu 

manipülatörlerin daha düşük başarım sağlayabileceği veya 

gerçekleştiremeyeceği titreşim tezgahları, hareket 

benzetimcileri, kararlılaştırma (stabilizasyon) platformları gibi 

sistemler paralel manipülatörler yardımıyla daha rahat 

gerçekleştirilebilmektedir. Buna rağmen, paralel eksenli 

mekanizmaların sınırlı çalışma uzaylarına sahip olması, 

parametre değişkenliğinin daha fazla olması, bozucu girişlerin 

kontrol sistemine ciddi miktarlarda yük oluşturup sistemi 

kararsız bir hale getirebilmesi, kontrol uzuvlarının 

(eyleyicilerin) birbirine paralel çalıştırılması gibi etkenler 

nedeniyle paralel eksenli mekanizmaların eyletim ve 

kontrolünde çeşitli sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunlar, 

çeşitli yöntemlerin önerilmesi ile aşılabilmektedir [1]. 

Paralel eksenli mekanizmalar Gough’un lastik test cihazı 

ve Stewart’ın hareket benzetimci çalışmaları ile ortaya çıkmış 

olan 6 serbestlik dereceli Gough-Stewart Platformu (veya daha 

yaygın adı ile Stewart Platformu) olup, bu mekanizmalar 

literatürde önemli bir yer edinmişlerdir [2-3].  

Kartezyen uzayda hareket yeteneğine sahip olan paralel 

eksenli mekanizmalar genellikle üç adet öteleme yönünde (x, 

y ve z) ve üç adet de dönme yönünde (α, β ve γ) olmak üzere 

altı serbestlik derecesine sahip olabilir. 

Çoğunlukla iki, üç, dört ve altı serbestlik dereceli paralel 

manipülatörler çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. 

Bilhassa altı serbestlik dereceli bir paralel eksenli manipülatör 

olan Gough-Stewart Platformu olarak bilinmekte olup, 

kullanım alanları oldukça fazladır.  
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Fakat paralel manipülatör kullanımı düşünülen her 

uygulama için altı serbestlik dereceli hareketlerin tamamına 

gereksinim olmayabileceği öne sürülmüştür [4]. Bu sebeple, 

daha düşük serbestlik derecesine sahip paralel manipülatör 

çalışmaları da sürdürülmüştür. Şekil 1 bir ile gösterilen üç 

serbestlik dereceli UPS (İng. universal, prismatic, and 

revolute) bacak yapısına sahip paralel manipülatörler Hunt [5] 

tarafından araştırılmış, Lee ve Shah [6] tarafından kinematik 

ve dinamik analizler Newton-Euler Yöntemi ile 

gerçekleştirilmiş ve bu konuda fazlaca çalışma yapılmıştır. 

 

 

Şekil 1: Genel bir 3-RPS paralel manipülatör [7]. 

Bu çalışmada, her bir eksendeki yönelimi kontrol edilmek 

istenen üç serbestlik dereceli (α, β ve γ) bir paralel 

manipülatörün kontrolü önerilmiştir. 

2. Mekanizma Dinamik Modeli 

Genel bir 3-UPS manipülatörü Şekil 2 ile ifade edilebilir. 

Bacak bağlantıları, tabandan platforma sırasıyla dönel (İng. 

Revolute), kayar (İng. Prismatic) ve küresel (İng. Spherical) 

mafsal ile sağlanmaktadır.  

 
Şekil 2: Ele alınan 3-UPS paralel manipülatörü temsil eden 

çizim [8]. 

 

Her üç bacak da uçlarından, platformun oluşturduğu düzlemde 

ve tabanın oluşturduğu düzlemde bir eşkenar üçgenin 

köşelerine denk gelecek şekildeki noktalardan bağlıdır. Bu 

bacak bağlantı dizilimiyle bacaklar kardan mafsal etrafında 

yunuslama ve yuvarlanma serbestlik derecesine sahip olurken 

kendi ekseni etrafında dönmelerine izin verilmez. Ayrıca 

burada tabanın merkezine sabitlenmiş olup platforma doğru 

uzanan bir dikme, bir küresel mafsal ile taban ve platform 

merkez noktalarını birbirine bağlayan bir kinematik kısıt 

oluşturarak sistemin yapabileceği parazitik öteleme 

hareketlerini kısıtlamakta ve gürbüzlük sağlamış olmaktadır. 

Platform, bu hali ile sadece dönme serbestliği üç serbestlik 

derecesine sahiptir. 

 

2.1. Ters Kinematik Analiz 

Paralel manipülatörler için ters kinematik analiz, hareketli 

platformu kartezyen uzayda istenen yönelime getirmek için 

bacak uzayında, uzuvların eyleyicilerinin gerçekleştirmesi 

gereken uzama ve kısalma miktarının elde edildiği yöntem 

olarak tanımlanabilir. Bir çok çalışmada altı serbestlik dereceli 

bir sistemin ters kinematik analizi elde edilmiştir. Benzer 

yöntem, ele alınan üç serbestlik dereceli platformlara da 

benzer şekilde uyarlanmış olup aşağıdaki eşitlikler elde 

edilmiştir [9]. 

  

         
      ( 1 ) 

Burada P platform ile taban arasındaki uzaklığı ifade eden 

vektör,   
  yönelim matrisi,     ve     ise platform bağlantı 

noktalarının A ve B eksen takımlarına olan uzaklığını ifade 

eden vektörlerdir.  ⃗   vektörü, bacakların arasındaki mesafe 

vektörünü,    değişkeni ise bacak boylarını skaler olarak ifade 

etmektedir. 

  ⃗    ⃗       ( 2 ) 

 

 

   √     
 

 √(       )
  (       )

 
 (       )

  

( 3 ) 

 ⃗   vektörünün sahip olduğu birim vektör aşağıdaki gibi 

elde edilebilir: 

  ̂  
 ⃗  
  
 [

   
   
   
] ( 4 ) 

 ̂  vektörü, terssimetrik matris formunda yazılır ise 

[taghirad]: 

  ̂   [

        
        
        

] ( 5 ) 

Platform açısal hızı  ⃗⃗ , Z-X-Z Euler açıları kullanılarak 

oluşturulan yönelim matrisi kullanılarak elde edilir [kharib]. 

  ⃗⃗  [

 ̇    ̇    

 ̇    ̇    

 ̇   ̇  

] ( 6 ) 

Bacak boylarını platformun açısal hızlarına bağlayan 

eşitlik ise aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

   ̇    
    

   ̇ ( 7 ) 

Burada    ve    şu şekildedir: 

    [

  
       ̇  

  
       ̇  

  
       ̇  

]

   

 ( 8 ) 

    [ ]    ( 9 ) 
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Eş. ( 10 ) ters kinematik sonucu elde edilen, 

meknaizmanın Jacobian matrisini ifade etmektedir. 

        ( 10 ) 

 

2.2. Ters Dinamik Analiz 

Ele alınan paralel manipülatörün dinamik analizi Lagrange 

Yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve dinamik denklemi 

aşağıdaki formda elde edilmiştir [10]: 

   ̈    ̇      ( 11 ) 

 Burada sırasıyla sistemin toplam eylemsizlik matrisi  , 

Coriolis matrisi   ve yerçekimi matrisi  , platform ve bacak 

için ayrı ayrı hesaplanarak kolayca elde edilebilir. 

        ∑  
 

  ( 12 ) 

 

        ∑  
 

  ( 13 ) 

 

        ∑  
 

  ( 14 ) 

 Yukarıda Eş. ( 12 ) Eş. ( 13 ) ve Eş. ( 14 ) içinde bulunan 

   ,     ve     terimleri platform için eylemsizlik, Coriolis 

ve yerçekimi matrisleri olup; Eş.( 11 ) içindeki   ,    ve    
terimleri ise i’nci bacak için eylemsizlik, Coriolis ve 

yerçekimi matrisleri,   [   ]  kartezyen 

koordinatlarda tabla yönelim hareketlerini temsil eden açılar 

olup   ise kartezyen uzayda eyletim kuvvetlerini 

göstermektedir. 

 Lagrange Yöntemi ile bacakların ve platformun kinetik ve 

potansiyel enerjileri hesaplanılarak dinamik parametre 

matrisleri aşağıdaki gibi elde edilebilir [10]. Buna göre; 

    (        
 

  
      )  ̂  

          ( 15 ) 

 

   (    ̇ )   
 

  
        ̂  ̇ 

  ̂  
  ̇  

 

  
    ̇  ̂  

  ( 16 ) 

 

    (      
      ̂  ̂ 

 )   ( 17 ) 

 

       
  [

     

     

     

]      ( 18 ) 

 

      
  (   [

     

     

     

]     )̇     ( 19 ) 

 

      
       ( 20 ) 

olmaktadır. Burada bulunan     bacağın üst kısmının (piston) 

ağırlığını,      birim matrisi,     pistonun ağırlık merkezinin 

platforma bağlanan üst ucuna olan uzaklığını,    ,     ve     

platformun x, y ve z yönündeki eylemsizlik momentleri,    
yerçekimi ivmesi olup; 

 Bacak eylemsizlik momentinin x eksenindeki bileşeni      
[]; 

 

          

 [

      
      
      

]       
                
                

 
( 21 ) 

 Denklemlerdeki ara değişkenler olan    ,     ve     ise 

     
 

  
 (      

        
 ) ( 22 ) 

 

       
 

  
(          (      )) ( 23 ) 

 

      
 

  
       

 

  
 
(          ) ( 24 ) 

şeklinde elde edilmiştir. 

3. Kontrol Sistemi 

Bu çalışmada kontrol yöntemi olarak hesaplamalı tork 

kontrolü yöntemi ele alınmaktadır. Temel kontrol 

mühendisliği olgularından birisi olan geribesleme 

doğrusallaştırması (İng. feedback linearization) yönteminin 

geliştirilmiş ve robotik mekanizmalara uygulanmış hali olarak 

uygulama bulmuştur. Sistem plantında bulunan doğrusal 

olmayan dinamikler ve modellenemeyen davranışlar gibi 

etkenler sisteme geribesleme yapılır.  

 
Şekil 3: Hesaplamalı tork kontrolü blok diyagramı 

 

 Genel bir hesaplanmış tork kontrolü uygulamasının blok 

diyagramı Şekil 3 ile verilmiştir. Manipülatörün dinamik 

denklemi ise aşağıdaki gibi ifade edilebilir [10]: 

      ( )[       ̇]      ( 25 ) 
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 Burada sistem modelinin tam bilgisinin elde olduğu 

durumda kontrol sistemi, dinamik doğrusal olmayan 

geribesleme sayesinde dinamik ayrıklaştırılmış (İng. dynamic 

decoupling) durum oluşur. Yani, doğrusal  olmayan plant 

davranışları kontrol döngüsüne beslenerek sistem doğrusal 

kontrole benzer bir karakter sergileyebilir. 

4.1. Kontrol Sisteminin Tasarımı 

Kontrol sistemi tasarımı için, Eş. ( 25 )’in aşağıdaki şekilde en 

sade haline getirilecek şekilde oluşturulması sağlanır. 

  ̈     ̇        ( 26 ) 

 Buradaki e değişkeni istenen yönelim açısı değerlerinin 

gerçekleşen yönelim değerinden olan farkını, yani hata 

sinyalini;    terimi türevsel kazancı (İng. derivative gain);    

oransal kazancı (İng. proportional gain) belirtmektedir. 

 Eş ( 26 ) yardımı ile sisteme uygun olacak oransal ve 

türevsel kazançlar  elde edilecek şekilde kontrol sistemi 

tasarlanabilir. İdeal bir sistem için, ikinci dereceden kontrol 

sisteminin doğal frekansına bağlı eşitliği,   değişkeni Laplace 

ortamında bir değişkeni,   sönüm oranı ve    ise sistemin 

kesim frekansını göstermek üzere aşağıdaki gibi 

oluşturulabilir. 

 

 [           
 ] ( )    ( 27 ) 

 Paralel mekanizmanın her bacağı için aynı kesim frekansı 

ve sönüm oranına sahip olması istenirse, aşağıdaki gibi aynı 

kontrolcü kazançlarına sahip olması beklenir. Eş. ( 26 ) ve ( 27 

) her bacak için uygulanırsa; 

 

[
   
   
   

]  ̈  [

      
      
      

]  ̇

 [

  
   

   
  

    
 

]     

( 28 ) 

denklem sistemi elde edilir. 

 

4.2. Kontrolcü Kazançlarının Elde Edilmesi 

Eş. ( 26 ) Laplace uzayına dönüştürülüp  Eş. ( 27 ) ile arasında 

benzerlik kurulursa, sistem tasarımı için öngörülen doğal 

frekans ve sönüm oranına bağlı olarak uygun kontrolcü 

kazançları Eş. ( 29 ) ve Eş ( 30 ) ile elde edilir. 

      
       ( 29 ) 

         ( 30 ) 

 Ele alınan sistem bir insansız hava aracının görüntüleyici 

sistemi olduğu düşünülerek bu sistemin kesim frekansı 15 Hz 

civarında olduğu öngörülebilir. Ayrıca, sönüm oranı için de 

    olarak öngörülmesi durumunda Eş. ( 29 ) ve Eş ( 30 ) 

yardımıyla; 

    (     )
          ( 31 ) 

                      ( 32 ) 

elde edilir. Bu parametrelerle sistem için tasarlanan oransal-

tümlevsel kontrolcü kolayca tanımlanabilir. 

 

4. Bilgisayar Benzetimleri 

3-UPS/S paralel manipülatörü için yapılmış kinematik ve 

dinamik analizler temel alınarak bilgisayar benzetimleri 

yapılabilir ve mekanizmanın kinematik ve dinamik davranışı 

benzetim ortamında elde edilebilir. Bu çalışmada, paralel 

manipülatörün benzetimleri MATLAB® paket programı ve 

Simulink® modülü ile yapılmış olup, benzetim sonucu ortaya 

çıkan veriler paylaşılmıştır. Benzetim ortamında tasarlanan 

denetm sisteminin yapısı Şekil 4 ile verilmiş olup, Çizelge 1 

ile mekanizma için benzetimlerde kullanılan bazı gerekli 

parametreler ve kullanılan değerleri gösterilmiştir. 

 

Çizelge 1. Üç eksenli paralel mekanizma için benzetimlerde 

kullanılan parametreler 

# 
Para-

metre 

Bi-

rim 
Değer # 

Para-

metre 

Bi-

rim 
Değer 

1 
Taban 

Yarıçapı 
m 0,11 7 m2 kg 0,411 

2 
Platform 

Yarıçapı 
m 0,1 8  ̇  ̇  ̇ °/s 2 

3  ⃗       m 0,2 9  ̈  ̈  ̈ °/s2 4 

4      m 0,135 10 mp kg 1,82 

5      m 0,33 11 Ipa 
kg

m2
 

0,004

6 

6 m1 kg 
11,47

3 
12 Ipn 

kg

m2
 

0,009

1 
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Şekil 4: Benzetim ortamında oluşturulan model 

 

 Benzetim çalşımalarında, kontrol sistemine girdi olarak 

basamak giriş verilmiş ve bacak boyları ve bunların hızlarının 

nasıl bir tepki vereceği irdelenmiştir. Burada, çıkış olarak 

mekanizma bacaklarının boyları ve uzama hızları alınmıştır. 

Bu sayede sistemin konum takibi incelenmiştir. Benzetimlerde 

iki ayrı durum incelenmiştir.  

 

 Birinci durumda, basamak girdi benzetiminde platformun 

Z ekseninde, pozitif yönde 5° hareket etmesi istenildiği 

durumda bacak boyları ve bunların hızlarının nasıl bir tepki 

vereceği hakkında bilgi veren bir benzetim yapılmıştır. Elde 

edilen sonuç konum ve hız verileri (gerçekleşen), ters 

kinematik analiz ile tablanın istenen yönelim değerine karşılık 

gelen bacak uzama miktarları ve hızlarının referans değeri 

(emir) ile karşılaştırılmaktadır. Bu benzetim sonuçları Şekil 5 

ile verilmektedir 

 

 İkinci durumda ise, bir önceki benzetimle genliğin aynı 

olduğu ve 5° değerinde olup, z-ekseninde bir yönelim hareketi 

sağlanacak bir benzetim yapılmış, sonuçları ise grafikler 

vasıtasıyla paylaşılmıştır. Elde edilen konum ve hız verileri 

(gerçekleşen), ters kinematik analiz ile tablanın istenen 

yönelim değerine karşılık gelen bacak uzama miktarları ve 

hızlarının referans değeri (emir) ile karşılaştırılmaktadır. Bu 

benzetim sonuçları Şekil 6 ile verilmiştir. 

 
Şekil 5: Z-Ekseninde yönelim için bacakların girdilere verdiği 

cevaplar 

 

 

Şekil 6. Z-Ekseninde yönelim için bacakların girdilere verdiği 

cevaplar 

 

6. Değerlendirme ve Sonuç 

 Bu çalışmada üç eksenli bir paralel kararlılaştırma 

platformu için hesaplamalı tork kontrolü yöntemi uygulaması 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Geçmiş çalışmalarda izlenen 

uygun yaklaşımlar ile elde edilen sistemin tutarlı dinamiği 

üzerine hesaplamalı tork kontrolü yöntemi ile doğrusal 
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olmayan terimler geri beslenmiştir. Sistem için öngörülen 

uygun sönüm oranı ve kesim frekansı da göz önünde 

bulundurularak oransal ve tümlevsel kontrol tabanlı 

hesaplamalı tork kontrolcüsü için oransal ve türevsel kazanç 

değerleri elde edilerek kontrol sistemi benzetimleri 

gerçekleştirilmiştir. Uygun kontrol girişleri sisteme verilerek 

sistem çıktıları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda konum 

takibi hatasının küçük olması ve kontrol sisteminin kararlı 

çalıştığı gözlemlenmiştir. 

 

 Bu çalışmada ortaya çıkan bu sonuçlar kullanılarak 

sistemin fiziksel olarak oluşturulması ve gerçek zamanlı 

kontrol sisteminin entegre edilerek test sisteminin 

oluşturulması gelecekte yapılacak çalışmaları başlıcalarıdır. 
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Özetçe
Yay–kütle sistemleri bacaklı sistemlerin analiz ve kontro-

lünde büyük bir ileri atılıma temel hazırlamıştır. Özellikle, Yaylı-
Ters Sarkaç (YTS) modeli robotik alanında yoğun ilgi çekmek-
tedir. Fakat, bacak yer ile temas halinde iken etkili olan integ-
rali alınamayan terimler YTS modeli için çeşitli sorunlar ortaya
çıkarmaktadır. Bu sorunlar hareket denklemlerinin analitik çö-
zümlerinin bulunmasına sekte vurmaktadır. Bu problemlere bir
çözüm olarak farklı birçok yay–kütle modeli için çeşitli yakın-
samalı analitik çözümler üretilmiştir; fakat bu yakınsamalı çö-
zümlerin uygulanabilirliği ve kesinliği genelde simülasyon or-
tamında gösterilmektedir. Bu bildiri içeriğinde yakın zamanda
sunulmuş olan tork-tahrikli sönümlemeli YTS modelinin yakın-
samalı analitik çözümü uyarlanmıştır. Bu model ile gri-kutu sis-
tem kestirimi yaklaşımı kullanılarak ilk önce model paramet-
releri tahmin edilmiş, daha sonra sunulan modelin sistematik
deneyler ve tam-donanımlı tek-bacaklı zıplayan bir robot plat-
formu kullanılarak tahmin performansı belirlenmiştir.

Abstract
Spring–mass models led a major leap forward in the analy-

sis and control of legged locomotion. Specifically, Spring - Lo-
aded Inverted Pendulum (SLIP) model received immense atten-
tion from the robotics community. However, the SLIP model
suffered from the non-integrable system dynamics when the leg
is in contact with the ground. This problem impeded the de-
velopment of analytical solutions to the equations of motion.
Fortunately, several approximate analytical solutions have been

proposed for a variety of spring–mass models. However, the
practicability and accuracy of such approximations has mostly
been shown in simulation. This paper extends upon a recently
proposed approximate analytical solution for a dissipative to-
rque - actuated SLIP model. In this paper, we adopt a grey-
box system identification approach to first estimate the model
parameters and then we assess the prediction performance of
the proposed model through systematic experiment on a well-
instrumented one-legged hopping robot.

1. Giriş
Bacaklı robotlar tekerlekli ve paletli robotlara nazaran bozuk
arazide çok daha iyi hareket edebilmektedir [1]. Bu durum ba-
caklı hareketlilik yapan canlıların incelenmesi ve biyolojiden
esinlenen robotlar yapılması için motivasyon oluşturmuştur [2,
3]. Özellikle son yıllarda engebeli arazide yüksek hareket kabi-
liyeti gösteren birçok bacaklı robot geliştirilmiştir [2, 4].

Bacaklı sistemlerde kütle–çekim merkezlerinin hareket bo-
yunca izleyeceği yörüngeler basit bir yaylı-ters sarkaç (YTS)
modeli yardımıyla ifade edilebilmektedir [5]. YTS modeli robot
gövdesini ifade eden noktasal bir kütle ve ağırlıksız ancak yaylı
bir bacaktan oluşur. Bu şablon evrilerek farklı robot platform-
larını modelleyebilmektedir [6–8]. Bu modeller de robotlarda
sistem tanılama ve kontrol amacıyla kullanılmaktadır [3,9–11].

YTS modeli dinamik analizi zorlaştıran iki temel probleme
sahiptir: Bu problemler (1) bacağın yerle temas ettiği ve ha-
vada kaldığı iki hibrit fazı barındırması [12], (2) bacağın yerle
temas ettiği anda hareket denklemlerinin analitik çözümü elde
edilememesi [13] olarak tanımlanabilir. Birinci problem hareket
fazlarının ayrı ayrı incelenmesi ile ikinci problem ise genellikle
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Şekil 1: Uyarlanmış TTK-YTS modeli.

numerik yöntemlerle çözülmektedir.
Bu yöntemlerin yanı sıra birtakım yakınsamalı analitik çö-

zümler de mevcuttur [8, 14–17]. Ancak birkaç istisna dışında
[3, 18] bu çözümler büyük oranda benzetim ortamlarında test
edilmiştir. Bu çözümlerin performansının deneysel olarak doğ-
rulanması sistem tanılama ve model-tabanlı kontrolcüler geliş-
tirilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Deneysel platformların klasik YTS modelinden temel fark-
lılığı sürtünme nedeniyle ortaya çıkan enerji kayıplarıdır. Bu
enerji kayıpları bacağa bir sönümleme eklenerek modellene-
bilmektedir [8]. Bu modelin deneysel bir platformda tek atış-
lık zıplama deneylerini oldukça başarılı bir şekilde ifade ede-
bildiği ortaya konulmuştur [18]. Ancak devamlı olarak enerji
kaybı yaşayan bir modelle kararlı ve uzun süreli bir davranış
elde edilmesi mümkün değildir. Bu amaçla literatürde kalçaya
bağlı bir eyleyici ile bacağa açısal tork vermek suretiyle enerji
girdisinde bulunan çeşitli YTS tabanlı modeller geliştirilmiş-
tir [6, 10, 19–21]. Bu çalışmalardan bazıları zamana bağlı ola-
rak sürülen kalça torku tahriki kullanmaktadır [6]. Literatürde
daha önce tork-tahrikli ve kayıplı YTS (TTK-YTS) modelleri
sunulmuş ve belirli varsayımlar altında sistem yörüngelerinin
hesaplanabilmesi için yakınsamalı çözümler türetilmiştir [10].

Bu bildirideki temel amacımız TTK-YTS modeli için geliş-
tirilen yakınsamalı analitik çözümün [10] deneysel olarak doğ-
rulanmasıdır. Var olan çalışmalardan farklı olarak [18], (1) la-
boratuvarımızda geliştirilen ve [18]’da kullanılan tek bacaklı
zıplayan robot platformu tork-tahrikli koşuyu destekleyecek şe-
kilde mekanik olarak, gerçek zamanlı veri toplanmasını şağla-
yacak şekilde elektronik olarak geniş kapsamlı bir şekilde re-
vize edilmiş, (2) tork-tahriki içeren yakınsamalı analitik çözü-
mün deneysel doğrulanması sağlanmıştır.

2. Uyarlanmış Tork-Tahrikli ve Kayıplı
Yaylı Ters Sarkaç Modeli (TTK-YTS)

Bu çalışmanın öncelikli amaçlarından birisi TTK-YTS modeli
için simülasyon ortamında geliştirilmiş yakınsamalı analitik çö-
zümlerin [10] fiziksel bir robot platformu üzerinde doğrulanma-
sıdır. Bu amaçla öncelikle TTK-YTS modeli fiziksel deneyleri
destekleyecek şekilde uyarlanmıştır. Uyarlanan bu yeni model-
deki sistem parametreleri Tablo 1’de görülebilmektedir.

Bacaklı robot modelleri (ve aynı zamanda bacaklı canlılar)
kararlı hal davranışları esnasında döngüsel yörüngeler üzerinde
hareket ederler. Bu döngüsel yörüngeler üzerinde herhangi bir
durum koşulu esas alınarak belirlenen bir Poincaré kesiti oluştu-

rulabilir. Böylece model hareketleri sistemin bu Poincaré kesiti
üzerinde başladığı herhangi bir noktadan bir tur döngüsünü ta-
mamlayarak yine aynı Poincaré kesitine temas ettiği bir sonraki
noktaya kadar ayrık hareketler olarak incelebilir [19]. Bacaklı
robot modellerinde Poincaré kesiti oluşturmak için kullanılan
en yaygın durum dikey hızın pozitif yönden negatif yöne doğru
sıfırı kestiği noktadır (tepe noktası). Böylece bacaklı hareket-
lilik modelleri için analizler iki tepe noktası arasında noktasal
kütlenin izlediği yörünge cinsinden incelenebilir. Bu yörünge
dönüş yörüngesi olarak da adlandırılmaktadır.

Model hareketleri uçuş ve temas fazının birbiri ardına ak-
tif olmasıyla oluşturdukları hibrit bir dinamik yapıya sahiptir.
Uçuş fazı robot bacağının yer ile temas etmediği ve robot di-
namiklerinin balistik hareket dinamikleriyle ifade edildiği bö-
lümdür. Temas fazı ise robot bacağının yerle temasta olduğu
ve sistem dinamiklerinin yay–kütle–sönümleyici modelleriyle
ifade edildiği bölümdür. Uçuş fazı alçalma ve yükselme; temas
fazı ise sıkışma ve açılma olarak iki alt kategoriye bölünebi-
lir. Kalça torku sisteme sadece temas fazında etki etmektedir ve
TTK-YTS modelinin analitik çözümünü destekleyecek şekilde
azalan eğimli fonksiyon profiliyle tanımlanmıştır. Uyarlanmış
TTK-YTS modelinde orjinaline ek olarak uçuş fazı için dikey
ve yatay uçuş sönümleyicileri ve topuk ağırlığı eklenmiştir. To-
puk ağırlığının eklenmesi modelin yerden kalkışı esnasında ro-
bot kütlesiyle topuk kütlesi arasında elastik olmayan bir çarpış-
manın da denklemlere dahil edilmesini gerektirmiştir.

Uçuş sönümleme katsayılarının sisteme eklenmesi ile, uçuş
fazı hareket denklemleri ve temas fazı hareket denklemleri[

ÿ

z̈

]
=

[
−dfhẏ
−g − dfv ż

]
(1)

d

dt

[
mρ̇

mρ2θ̇

]
=

[
mρθ̇2 −mg cos θ − k(ρ− ρ0)− dρ̇

mgρ sin θ + τ

]
(2)

şeklinde elde edilmiştir. Denklemlerden de görülebileceği üzere
temas fazında uçuş sönümlemelerinin etkisi, sistem dinamikleri
ve yay sönümlemesinin baskın etkisiyle göz ardı edilmiştir.

Son olarak, yerden kalkış anında robot kütlesi ve topuk ağır-
lığı arasındaki elastik olmayan çarpışmanın robot yörüngele-
rine etkisi incelenmiştir. Temas fazında topuk yerle temas ettiği
için hızı sıfırlanmaktadır. Ancak aynı faz süresince robot kütlesi
önce bacak yayını sıkıştırarak negatif yöndeki hızını sıfırlar, ar-
dından bacak yayında toplanan enerjiyi açılma safhasında geri
kazanarak pozitif yönde hızlanmaya başlar. Yerden kalkış anı
robot kütlesinin bu açılma fazı esnasında bacağa bağlı bir dur-
durucu elemana çarparak bacak ve topuk kütlesiyle birlikte yer-
den kalkması şeklinde tanımlanır. Bu çarpışma sonrasında robot
gövdesi ve topuk birlikte hareket ettiği için aynı hıza kavuşur-
lar. Doğrusal momentumun korunumu gereği bu hız değişimleri
aşağıdaki şekilde hesaplanabilir[

ẏ+ ż+
]T

:=
mb

mb +mt

[
ẏ− ż−

]T
. (3)

+,− üst-simgeleri çarpışma öncesi ve sonrasını belirtmektedir.
Topuk ağırlığımt sistemde sadece bu aşamada kullanılmış olup
diğer kesimlerde gövde ağırlığının yanında göz ardı edilmiştir.

2.1. Sönümlemeli Uçuş Fazı Yörüngesi

Sunulan genişletilmiş TTK-YTS modelinde (1)’deki hareket denk-
lemlerinden de görülebileceği gibi yatay ve dikey uçuş sönüm-
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Tablo 1: Bildiri Simgeleri
Genişletilmiş TTK-YTS Parametreleri

y, ẏ Yatay pozisyon & hız
z, ż Dikey pozisyon & hız
ρ, ρ0 Anlık & serbest yay bacak uzunluğu
θ Bacak açısı

Robot parametreleri
mb Beden ağırlığı
mt Topuk ağırlığı
k, d Lineer yay sabiti & sönümleme katsayısı
dfv , dfh Dikey & yatay uçus sönümlemeleri

leme katsayılarının sisteme etkisi dikkate alınmıştır. Uçuş fa-
zındaki yatay posizyon değerinin çözümü

y(t) =
ẏ0

dfh
(1− e−d

f
h
t) + y0 (4)

şeklinde elde edilir. Bu denklemlerdeki y0 ve ẏ0 sırası ile ilk
yatay posizyon ve hız değerlerini belirtmektedir. Benzer bir şe-
kilde dikey posizyon değerleri

z(t) =
g

(dfv)2
(1− e−d

f
v t − dfv t) +

ż0

dfv
(1− e−d

f
v t) + z0 (5)

şeklinde elde edilebilir. Bu denklemlerdeki z0 ve ż0 sırası ile
yatay posizyon ve yatay hızın başlangıç değerlerini ifade et-
mektedir. Yatay ve dikey hız değerleri ise 4 ve 5 denklemlerinin
zamana göre türevleri alınarak aşağıdaki şekilde elde edilir:

ẏ(t) = ẏ0e
−df

h
t (6)

ż(t) = ż0e
−dfv t − g

dfv
(1− e−d

f
v t) (7)

2.2. TTK-YTS Modelinin Yaklaşımlı Analitik Çözümü

YTS modeli ve varyasyonları için birçok yaklaşımlı analitik çö-
züm bulunmaktadır [8, 14, 15, 22]. Biz TTK-YTS modeli için
[10]’da ortaya konulan yakınsamalı çözümü kullanacağız.

TTK-YTS modelinde tork uygulanılmadığı durumda, yak-
laşımlı analitik çözüm olarak [8] tarafından önerilen çözüm kul-
lanılabilmektedir. Çözüme başlamadan önce ilk olarak belirli
öğelerin tanımlanması gerekmektedir. Bunlar topuk etrafındaki
özgül frekans ω̂0 :=

√
( k
m

)2 + 3( pθ
(mρ20)

)2, açısal momentum

pθ := mρ2θ̇, sönümleme oranı, ζ := d/(2mω̂0), sönümleme
frekansı, ωd := ω̂0

√
1− ζ2 ve zorlayıcı terim, F := −g +

ρ0ω
2
0 + 4ρ0ω

2 olarak tanımlanmaktadır. Bu öğeler kullanılarak
(2) nin yaklaşımlı analitik çözümleri

ρ(t) = Me−ζω̂0t cos(ωdt+ φ1) + F/ω̂2
0 (8)

ρ̇(t) = −Mω̂0e
−ζω̂0t cos(ωdt+ φ1 + φ2) (9)

θ(t) = θtd +Xt (10)

+ Y (e−ζω̂0t cos(ωd + φ1 − φ2)− cos(φ1 − φ2))

θ̇(t) = 3ω − 2ωF/(ρ0ω̂
2
0) (11)

− 2wMe−ζω̂0t cos(ωdt+ φ1)/(ρ0)

şeklinde hesaplanabilir. Bu denklemlerde verilen başlıca öge-
ler M :=

√
A2 +B2, φ2 := arctan(−

√
1− ζ2/ζ), φ1 :=

arctan(−B/A),X := 3ω−2ωF/(ρ0ω̂
2
0), Y := 2wM/(ρ0ω̂0),

A := ρ0 − F/ω̂2
0 ve B := (ρ̇td + ζω̂0A)/ωd şeklinde tanım-

lanmıştır (detaylı bir analize [8]’dan ulaşılabilir).
Tork profilinin belirlenmesi sırasında kalkış olayının zamanı

önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle kalkış zamanını hesap-
layan bir ifadeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kalkış olayı YTS mo-
deli için robotun gövdesine etki eden net gücün sıfıra eşitlendiği
an (k(ρ0−ρ(tlo))−dρ̇(tlo) = 0) olarak belirlenir. Eğer simet-
rik bir yörünge varsayımını kabul edersek kalkış zamanı

tlo = (2π − arccos(k(ρ0 − F/ω̂2
0)/(MM exp−ζω̂02tb))

− φ1 − φ3)/ωd (12)

şeklinde φ3 := arctan((dω̂0 sinφ2)/(dω̂0 cosφ2−k)) veM :=√
k2 − 2kdω̂0 cosφ2 + d2ω̂2

0 olacak şekilde tahmin edilebilir.
Temas fazında kullanılan eğimli tork profili ise

τ(t) =

{
τ0(1− t

tf
), if 0 ≤ t ≤ tf

0, if t > tf
(13)

formunda olup burada tf torkun kesilme zamanını belirleyen
parametre ve τ0 da azalan tork profilinin ilk ve en yüksek de-
ğeri olarak tanımlanmaktadır ve hareketin devamı için sisteme
eklenmesi gereken enerji miktarına göre seçilmektedir. Azalan
eğimli bir tork profili kullanmanın üç ana avantajı bulunmak-
tadır. Bunlardan ilki temas denklemlerine kolay bir şekilde ek-
lenebilecek kadar basit bir fonksiyon yapısına sahip olmasıdır.
İkincisi, tf değeri tahmini kalkış zamanı ile aynı seçilirse kalça
torku kalkış esnasında sıfıra ulaşacağından erken kalkış olayları
engellenmiş olacaktır. Son olarak, azalan eğimli tork profili sis-
temde negatif iş yapılmasına neden olmamaktadır. TTK-YTS
modelinin yaklaşımlı analitik çözümünde kalça torku sisteme
açısal momentum terimine bir doğrulama olarak eklenmiştir

pθ(t) = pθ(0)+

∫ t

0

τ(η)dη+

∫ t

0

mgρ(η) sin(θ)(η)dη. (14)

[10]’de sunulan yaklaşım açısal momentum üzerine sabit bir
doğrulama olarak

p̂θ = pθ(0) + ∆pτ + ∆pg , (15)

şeklinde kullanılmıştır. Buradaki ∆pτ ve ∆pg , hem kalça tor-
kunun etkisini hem de yer çekiminin simetrik olmayan etkisini
sisteme eklemektedirler [23]. Bunların yaklaşık değerleri

∆pτ =
1

tlo

∫ tlo

0

(∫ η1

0

τ(η2)dη2

)
dη1 = τ0

tlo
3

(16)

∆pg =
mgtlo

6
(2ρo sin θtd + rlo sin θlo). (17)

şekilde hesaplanabilirler [10]. Bulunan p̂θ değerini tüm diğer
denklemlerin içine ekleyerek hem kalça torku hem de simetrik
olmayan adımlar sisteme eklenmiştir.

3. Deney Platformu
TTK-YTS modelinin yaklaşımlı analitik çözümünün deneysel
doğrulaması laboratuvarımızda bulunan tek-bacaklı zıplayan ro-
bot platformu üzerinde yapılmıştır [18]. Bu amaçla platformun
mekanik ve elektronik kısımları revize edilmiştir ve bu bölümde
yapılan bu değişikliklerden bahsedilecektir.
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Şekil 2: Deneylerimizde kullanılan tek-bacaklı zıplayan robot
platformunun elektronik ve iletişim altyapısı.

3.1. Elektromekanik Tasarım

Şekil. 2 de gösterilen robot platformu bir bacak yapısının düz-
lemleştirici bir mekanizma ile sabitlenmesinden oluşmaktadır.
Düzlemleyici sistemi ile bacak mekanizmasını bağlayan karbon-
fiber boru 1.67-m boyunda ve 5-cm çapındadır. Robot gövdesi
sisteme 4-bar mekanizması denilen bacağın hep yere dik olma-
sını sağlayan bir parça ile bağlanmaktadır. Bacak mekanizması-
nın serbest boyu yaklaşık 20.5-cm dir. Sistemdeki tüm elektro-
nik cihazlar robotun ağırlığını düşürmek için düzlemleyici sis-
teminin üzerine yerleştirilmiştir.

Robot sistemine enerji verebilmek için Maxon Planetary
Gear-head GP42-C 1:26 ve bacak acısını kesin bir şekilde ayar-
layabilmek için Maxon HEDL 5540 enkoder ile birleştirilmiş
Maxon EC40-393024 170W fırçasız DC motor bulunmaktadır.
Düzlemleyici kısmında ise iki adet tur başına 8192 sayım yapan
enkoder bulunmaktadır ve bu enkoderler bacağın bulunduğu iki
boyutlu düzlemin her boyutuna 1:6 zamanlayıcı çark sistemiyle
bağlıdırlar. Bu enkoderler robotun pozisyonunun ölçülmesi için
kullanılmaktadırlar.

Bu sistemin elektronik yapısının tamamen değiştirilerek Mat-
lab/Simulink tabanlı gerçek-zamanlı veri toplama, işleme ve kont-
rol sistemi kurulmuştur. Bu sistem değeri 1KHz olan kesin ve
istikrarlı bir kontrol döngüsü frekansına sahiptir. Böylece sistem
güvenilir bir kontrol döngüsü ile çalışırken aynı anda basit bir
programlama altyapısına erişmiştir. Bu sistemlerin temel deza-
vantajı ise bilgisayar ile robot arasında bağlantı kurulması için
kullanılan "data acquisition" (DAQ) kartlarının çok pahalı ol-
masıdır. Bu sorunu çözmek için sisteme TI Hercules mikrokont-
rolcü eklenerek donanım ve yazılım arasında bir köprü oluş-
turmak için kullanılmıştır. Bu mikrokontrolcü seti üzerindeki
enkoder okuma çipleri sayesinde düzlemleyici enkoderları oku-
nurken, Maxon EPOS2 motor sürücü CAN iletişimi ile kalça
motoru kontrol edilmektedir. Sistemin daha detaylı bir göste-
rimi için Şekil. 2 incelenebilir.

3.2. Veri Toplama ve İşleme

Veri toplama sistemi tek-adım testleri toplanarak bu testlerin
tahmini performansının hesaplanması ile yapılacaktır. Bu amaç
ile 5-bölümlü bir tek-adım atış prosedürü tasarlanmıştır. Bacak
açısı ilk adımda istenilen değme açısına bir PID kontrolcü tara-
fından sabitlenmektedir (Uyarı 1.). Bu kontrolcünün paramet-

releri sırası ile orantılı sabit, Kp = 537, tümlev sabiti, Ki =

2179, türev sabiti, Kd = 705 olarak belirlenmiştir. Bacak açısı
ayarlandıktan sonra robot el ile yukarı ve ileri doğru atılarak
ilk tepe noktasına serbest bir şekilde ulaşması sağlanır. Bu tepe
noktasında tek-adım verileri toplanmaya başlar ve ikinci aşa-
maya geçilir. İkinci aşama değme öncesi olarak adlandırılarak
robot yerden 2-cm yüksekliğe alçalana kadar hiçbir şey yapıl-
maz. Robot yerden 2-cm yüksekte iken PID kontrolcü devre dışı
bırakılır ve bacak mekanizması temas fazı için serbest bırakılır.
Bu anda aynı zamanda verilecek tork profilini belirlemek için
önemli olan kalkış zamanı tlo verilen başlangıç tork değerine
göre hesaplanır. Üçüncü aşama robot yere değdiği anda başlar
ve bu anda aynı zamanda kalça motorundan belirlenen tork pro-
filine göre sisteme enerji enjekte edilmeye başlanır. Dördüncü
aşama ise robotun yerle teması kesildikten sonra başlar ve bu
aşamada bağlantı borusundaki salınımları azaltmak için PID kont-
rolcü tekrar açılarak bacak açısı sabit tutulması sağlanır. Son
olarak, beşinci aşamada ise ikinci kez tepe noktasına ulaşıldık-
tan sonra başlar ve bu aşamada robotun hızı azaltılır ve yavaş bir
şekilde serbest konuma geçip bir sonraki atışı beklemesi sağla-
nır. Bu işlem sırasında toplanan verilerin sadece birinci ve ikinci
tepe noktası arasındaki kısmı kullanılmaktadır.

Uyarı 1. Analitik model bacak açısının istenilen değere an-
lık olarak ulaşabildiğini varsaymaktadır. Ancak bu durum fizik-
sel olarak mümkün olmadığından gerçek robotta istenen bacak
açısı değerine bir PID kontrolcü aracılığı ile ulaşılmaktadır.
Uçuş fazında gerçekleşen ve sistemin tek-adım yörüngelerine
minimal etkisi olan PID kontrolcü dinamikleri model sadeliğini
korumak amacı ile göz ardı edilmiştir. Bu durumun önemli bir
etkisi olmadığı sonuçlarımızda da görülmektedir.

Deneyler sırasında düzlemleyici sistem ve motor enkoder-
lerinden elde edilen veriler daha sonra işlenmesi için 1 kHz fre-
kansı ile toplanmaktadır. Toplanan veriler robotun yatay ve di-
key konumu ve hız (hız verileri nümerik türev alınarak hesap-
lanmıştır) bilgisini, bacak açısı ve hızını, kalça moturunun akım
ve tork bilgilerini içermektedir. Veriler iki tepe noktası arası
alınacak şekilde kesilerek yerin yüksekliğine göre ayarlanması
için 2-cm yukarı kaydırılmıştır. Ayrıca gürültüyü azaltmak için
konum verilerinde genişletilmiş Kalman filtresi kullanılmıştır.
Bacak kayması, geri sıçrama gibi aykırı veriler ayıklanarak top-
lamda 120 başarılı tek-adım verisi toplanmıştır.

4. Doğrulama Deneyleri ve Sonuçları
Bu bölümde Bölüm 2.2 de anlatılan TTK-YTS modelinin yak-
laşımlı analitik çözümünün tahmin performansı incelenecektir.
Bunu başarabilmek için ilk olarak parametrik kestirim yapıla-
rak bilinmeyen sistem parametrelerinin tahmin edilmesi sağ-
lanacaktır. Bu amaç ile bu bölümde ilk olarak robot paramet-
relerinin kestirilmesi, yaklaşımlı analitik çözümün performansı
ve elde edilen sonuçların istatistiksel önemi çapraz-doğrulama
yöntemi ile incelenecektir.

Bu bölümde Bölüm 3.2 de açıklandığı şekilde toplanan 120
başarılı tek-adım testi verisi kullanılacaktır. Bu deneyler farklı
başlangıç koşullarında ve farklı kontrol parametreleri kullanıla-
rak yapılmıştır. Başlangıç hız ve pozisyon aralıkları ẏ0 ∈ [0.86,

2.5] (m/s) ve z0 ∈ [0.26, 0.43] (m) olarak [18] ile uyumlu
olması için seçilmiştir. Aynı şekilde tork ve değme açısı aralığı
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Tablo 2: System parameters
Uyarlanmış TTK-YTS Tahmini Sistem Parametreleri

Parametreler Açıklama Ortalama Std. Birim
mb Gövde Kütlesi 2.196 ±0.059 kg

mt Topuk Kütlesi 0.033 ±0.003 kg

g Düzeltilmiş Yerçekimi† 11.41 ±0.068 m/s2

k Yay Sabiti 4696.0 ±213.5 N/m

d Sönümleme Katsayısı 9.867 ±0.602 N.s/m

dfh Yatay Uçuş Sönüm. 0.01 ±0.011 N.s/m

dfv Dikey Uçuş Sönüm. 0.23 ±0.063 N.s/m

† Uyarı 2.

τ0 ∈ [3, 8] Nm ve θtd ∈ [10, 45] derece olarak belirlenmiştir.
Kestirim işleminden önceki son adım olarak tepe dikey ko-

numu, tepe yatay hızı ve tepe zamanı için

Ep = 100

∥∥[za ya
]
−
[
ẑa ŷa

]∥∥∥∥[za ya
]∥∥ (18)

Ev = 100

∥∥[ẏa]− [ ˙̂ya
]∥∥∥∥[ẏa]∥∥ (19)

Et = 100

∥∥[ta]− [t̂a]∥∥∥∥[ta]∥∥ (20)

olarak tanımlanan üç ayrı hata ölçütü belirlenmiştir. Burada (za,
ya, ẏa, ta) robot verilerini, (ẑa, ŷa, ˙̂ya, t̂a) ise model tahmin-
lerini belirtmektedir. Tepe noktasının tanımı gereği dikey hız
değeri 0 olduğundan (20) de hesaplamalara katılmamıştır.

Hata metriklerini tanımladıktan parametre kestirimi için aşa-
ğıda verilen değer fonksiyonu C kullanılacaktır:

C =

√√√√(
1

N

N∑
i=1

Eip)2 + (
1

N

N∑
i=1

Eiv)2 + (
1

N

N∑
i=1

Eit)
2, (21)

Bu değer fonksiyonu kullanılarak tanımlanan, aşağıdaki op-
timizasyon probleminin çözümü

arg min
mb,mt,g,k,d,d

f
v ,d

f
h

C (22)

Nelder-Mead simpleks methodu kullanılarak hesaplanmıştır. Bu
optimizasyonun amacı mb, mt, g, k, d, dfv ve dfh parametre-
lerinin değer fonksiyonu kullanılarak tahmin edilmesidir. Bazı
çalışmalar bu değer fonksiyonuna dip anının kestirim değerle-
rini de eklemektedir [18]. Bunun temel amacı gerçekçi olmayan
yörünge çözümlerini eleyerek robot verisine yakın çözümlere
odaklanmaktır. Bu çalışmada kullanılan yörünge çözümleri tork
v.b. ekstra parametrelerle zaten kısıtlanmış ve robot verisine uy-
gun yörüngeler elde edildiği doğrulanmıştır. Yapılan doğrulama
işleminin istatistiksel önemini arttırabilmek ve aşırı uyum so-
runlarını gidermek için 10-kat çapraz doğrulama yapılmıştır .

Tablo 2 de sistem parametrelerinin 10-kat çapraz doğru-
lama sonucunda elde edilen tahmini ortalama ve standart sapma
değerleri verilmektedir. Daha önce de gösterildiği üzere [18],
elde edilen parametre değerleri deneysel ölçüm cihazları ile elde
edilen değerlerden farkdır. Zira, yay sabiti ve sönümleme kat-
sayısı gibi değerler sistem mekaniği, yer karakteristikleri gibi
özelliklere oldukça bağlıdır. Bu nedenle bu parametrelerin de-
ney verileri üzerinden kestirimi kritik önem arz etmektedir.

Uyarı 2. Elde edilen sonuçlardan da görülebileceği gibi yer
çekimi ivmesi de g optimizasyon işlemine katılarak normalde
olan g0 = 9.81m/s2 değerinden farklı olarak bu parametre
g = 11.42 m/s2 olarak tahmin edilmiştir. Yer çekimi ivmesinin
normalde beklenenden farklı tahmin edilmesi beklenen bir du-
rum olup bu durum sadece serbest düşüş sırasındaki gövde için
geçerlidir. Robot platformunun bacak parçası uzun bir karbon-
fiber boru eşliğinde robota bağlı olduğu için bu parça tarafın-
dan hissedilen yer çekimi kuvveti normalden daha fazladır (de-
taylı bir analiz [18]’da bulunabilir).

Yaklaşımlı analitik çözümün çapraz doğrulama sonucu elde
edilen tahmin performansı Tablo 3’de sunulmaktadır. Bu tab-
loda tüm testler için tepe noktası zamanı, dikey pozisyonu ve
yatay hızı hem eğitim hem de test hata değerleriyle birlikte ve-
rilmiştir. Tablo 3’den görülebileceği gibi tepe noktası durumu
(dikey pozisyon ve yatay hız) için yaklaşık % 5 yüzde tahmin
hatası yapılırken tepe noktası için bu değer yaklaşık % 3 olarak
bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar daha önce tork tahrikli ol-
mayan modelle yapılan doğrulama sonuçları [18] ile uyumlu ol-
salar da bu bildiride elde edilen tahmin performansı daha önce
yapılan çalışmadaki değerlere göre daha zayıf kalmıştır. Tah-
min performansının önceki çalışmamıza göre düşük çıkmasının
altında yatan temel nedenin kalça torkunun sistemin açısal mo-
mentumuna basit bir doğrulama olarak eklenmesinden kaynak-
landığı düşünülmektedir. Kalça torkunun sistem dinamiklerine
katılması ile ilgili daha detaylı bir çalışma TTK-YTS modelinin
yaklaşımlı analitik çözümünün tahmin hatalarını düşürmekte et-
kili olabilir. Ayrıca bu hata oranı çevrimiçi parametre kestirimi
yapan adaptif kontrolcüler eklenerek de azaltılabilir [11].

0
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0.2
0.3
0.4

Deneysel
Tahmini

-3
-1.5

0
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0
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0.4
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0.8
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Şekil 3: Örnek bir tek-adım testinde deney verisi ile yaklaşımlı
analitik çözümün dikey pozisyon z, dikey hız ż, yatay posizyon
y ve yatay hız ẏ yörüngeleri için karşılaştırılması.

Son olarak bir örnek tek-adım testinin yörüngesinin robot
platformunun izlediği ve yaklaşımlı analitik çözüm tarafından
tahmin edilen yörüngesi Şekil. 3’de sunulmaktadır. Şekilden de
görülebildiği gibi TTK-YTS modelinin yaklaşımlı analitik çö-
zümü kalça torkunun etkisi altında sadece tepe noktası verilerini

Tablo 3: 10-katlı Çapraz Doğrulama Ortamlama Yüzde Hataları
Hata Metrikleri Test Verileri Eğitim Verileri

Ep 5.250 ±0.549 5.163 ±0.173

Ev 5.632 ±1.372 5.535 ±0.173

Et 2.929 ±0.849 2.894 ±0.138
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değil hareket sırasındaki kütle-çekim merkezinin anlık yörünge-
sini de yeterli bir şekilde tahmin edebilmektedir. Deneysel hız
verisinde gözlemlenen salınımlar kalkış çarpışması nedeni ile
bağlantı borusunda oluşan salınımlardan kaynaklanmaktadır.

5. Sonuç ve Tartışmalar
Bu bildiride, uyarlanmış tork-tahrikli kayıplı yaylı ters sarkaç
(TTK-YTS) modelinin yaklaşımlı analitik çözümünün deneysel
doğrulanması yapılmıştır. Bu amaçla kullanılan gerçek- zamanlı
veri toplama yetisi olan tek-bacaklı zıplayan robot platformu-
nun üzerinde yapılan yenileme çalışması sunulmuştur. Modelin
tahmin performansını belirleyebilmek için öncelikle paramet-
rik sistem kestirimi ile dikkatli bir şekilde sistem parametreleri
belirlenmiştir. Bu işlemin istatiksel değerini arttırabilmek için
10-katlı çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıştır. Bu deneyle-
rin sonucu olarak tepe noktası, dikey pozisyon ve yatay hız de-
ğerlerinde % 5 civarında tahmin performansı elde edilmiştir.

Bu yaklaşımlı çözümler, analitik doğası sayesinde zaman
karmaşıklığı azaldığından dolayı model-tabanlı kontrolcüler için
uygun bir ortam yaratmaktadır. Çalışmalarımızın bir sonraki adımı
olarak laboratuvarımızdaki tek-bacaklı zıplayan robot platfor-
munda kararlı bir koşma davranışı elde etmek için model-tabanlı
kontrolcülerin geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.
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Özetçe 
Bu çalışmada etkin ve otomatik mikro-parçacık 
manipülasyonu için yatay eksende iki boyutlu manipülasyon 
imkanı sağlayan bir elektromanyetik aktüatör tabanlı manyetik 
mikromanipülatörün tasarımı yapıldı ve geriadımlamalı 
kontrol yaklaşımı ile kontrol edildi. Manyetik aktüatörler 7 
mm boyundaki kalem uçlu nüve üzerine sarılan 2000 sarımdan 
oluşturuldu ve 8 µm çaplı süperparamanyetik mikro-parçacık 
üzerinde 25 pN değerine kadar kuvvet üretmesi amaçlandı. 
Manyetik mikromanipülatör, ilk prensipler yaklaşımıyla 
modellendi ve bu model kullanılarak yumuşak kontrol sinyali 
üreten geriadımlamalı bir kontrolör tasarlandı. Tasarlanan 
kontrolörün sistemin kapalı çevrimli dinamiğini kararlı hale 
getirdiği, hızlı geçici rejim yanıtı verdiği ve sıfır kararlı durum 
hatası verdiği deneysel çalışmalarla gösterildi. Tasarlanan 
otomatik kontrollü elektromanyetik mikromanipülatör, 
biyolojik ayrıştırma ve biyosensör geliştirilmesi gibi alanlarda 
kullanılabilir. 

Abstract 
In this study, an electromagnetic actuator-based magnetic 
micromanipulator was designed and controlled by a 
backstepping control approach for effective and automatic 
micro-particle manipulations. The magnetic actuators were 
composed of 2000 copper windings wound on a 7 mm long 
pen-tipped core and were intended to generate forces up to 25 
pN on an 8 mm diameter superparamagnetic micro-particle. 
The magnetic micromanipulator was modeled with the first 
principles approach and a backstepping controller was 
designed using this model to produce a soft control signal. It is 
shown by experimental studies that the designed controller 
stabilizes the closed-loop dynamics of the system, gives a fast 
transient response and a zero steady-state error. The designed 
automatic controlled electromagnetic micromanipulator can be 
used in areas such as biological separation and biosensor 
development. 
 

1. Giriş 
Manyetik mikromanipülasyon, özellikle biyolojik prosesler ve 
ölçümler için moleküler ölçekli kuvvet üretimini ifade eder. 
Bu yolla yapılan mikroparçacık manipülasyonu (örneğin 
hücreye veya moleküle bağlı mikroparçacık kontrolü), henüz 

daha gelişme aşamasında olup, farklı biyomedikal 
uygulamalar için dikkate değer bir potansiyele sahiptir [1]. 
Genel olarak bakıldığında, moleküler ölçekli etkin dış kuvvet 
üretimi farklı yollarla yapılabilir. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar daha çok manyetik manipülatör [2], optik tutucu 
[3], atomik kuvvet mikroskopisi [4] ve biyo-zar kuvvet probu 
[5] gibi yaklaşımları içermektedir. Hücre veya molekül gibi 
tek bir mikro-parçacığı, farklı mesafelerde manipüle 
edebilmek için (nanometre ile milimetre aralığında) mevcut 
yöntemlerle 10−14–10−8 N aralığında nispeten düşük miktarda 
kuvvet üretilmelidir [4]. Burada bahsedilen metotlar ile 
üretilen kuvvetler, tek bir mikro-parçacık manipülasyonunu 
içermekte ve proteinlerle ilgili ayrıştırma ve karakterizasyon 
[6], nükleik asit manipülasyonu [7] ve antikor bağlanma 
karakterizasyonu [8] gibi uygulamalar için yaygın olarak 
yapıldığı görülmektedir.  

Manyetik mikromanipülatörler biyolojik çalışma 
ortamlarında herhangi bir zararlı etkiye yol açmadığından ve 
çeşitli uygulamalar için kontrollü kuvvet üretmek amacıyla 
kalıcı mıknatıslardan veya elektromıknatıslardan 
yapılabildiğinden dolayı daha çok tercih edilmektedir [9]. 
Manuel kalibrasyon temelli çalışmalarla kalıcı mıknatıslar 
kullanılarak tasarımlar yapılabilirken, geribeslemeli kontrol 
metotlarıyla birlikte tasarlanan elektromıknatıslar kontrollü 
manyetik kuvvet üretimiyle farklı tasarım seçenekleri ve 
uygulama imkanı sunar. Manyetik mikromanipülatörler genel 
olarak biribirlerine göre farklı avantaj ve dezavantajları içeren 
dikey veya yatay şekillerde tasarlanabilmektedir. Dikey 
manyetik mikromanipülatörlerde, manyetik kuvvet genellikle 
mıknatısın numuneye yaklaştırılıp uzaklaştırılması ayarlanır. 
Dikey tasarımlarla ilgili çalışma uygulamaları bir ucu yüzeye 
sabitlenmiş ve diğer ucu manyetik mikroparçacığa 
yapıştırılmış DNA molekülünün esneklik vb ölçümünü rapor 
eden bazı çalışmaları içermektedir [10]. Dikey tasarımlar hem 
manuel kalibrasyonla tasarlanmakta hem de bu tasarımları 
kullanmak için karmaşık kalibrasyon tekniklerine ihtiyaç 
vardır. Bu kalibrasyon gerekliliklerini elimine etmek amacıyla 
literatürde yatay manyetik mikro-manipülatörlerin önerildiği 
görülmektedir [2]. Diğer taraftan, literatürdeki yatay 
manipülatörler de kalıcı mıknatıslarla tasarlanmış ve bu 
mıknatısların hareketi elektrik motorları tarafından manuel 
olarak kontrol edilmiştir. Bunun aksine bu çalışmada 
elektromıknatıs tabanlı bir yaklaşım üzerinde durulacaktır. 

Bu çalışmada, geriadımlamalı yaklaşımla kontrol edilen 
elektromıknatıslar kullanılarak tam otomatik bir yatay 
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manyetik mikromanipülatör çalışması sunulmaktadır. Yapılan 
çalışmalar tasarım, simülasyon, modelleme, analiz ve kontrol 
çalışmalarını içermekle beraber, bu bildiride daha çok kontrol 
tasarımı üzerine durulmuştur. Tasarlanan kontrolörün etkinliği 
deneysel çalışmalarla test edildi ve bazı sonuçlar burada 
verildi. 

2. Manyetik Mikromanipülatör Sistemi 
Bir manyetik mikromanipülatör uygun bir şekilde tasarlanarak 
çeşitli uygulamalar ve ölçümler için geniş bir aralıkta kuvvet 
üreterek mikron boyutlu parçacıkları manipüle edebilir. Bu 
çalışmada 2-boyutlu tasarlanan manyetik mikromanipülatör 
sistemi için oluşturulan deneysel kurulum, elektromıknatıslar, 
biyoçip, kamera ve lens sistemi, bilgisayar, dc güç kaynakları, 
mikrokontrolör, güç devresi ve Kartezyen robot sisteminden 
oluşmaktadır. Şekil-2’de deneysel kurulumun bir kısmı 
görülmektedir. Genel anlamda biyoçip olarak da adlandırılan 
çalışma bölgesi, pleksiglas olarak bilinen Polimetil metakrilat 
(PMMA) malzemeden yapıldı ve akışkanı ve 
mikroparçacıkları tutma haznesi olarak kullanıldı. Step 
motorlarla kontrol edilen bir Kartezyen manipülatör 
kullanılarak kamera-lens sisteminin konumu ayarlanmaktadır. 
Böylece farklı boyutlardaki, farklı konumlardaki ve farklı 
derinliklerdeki mikro-parçacıklara odaklanabilmekteyiz. 
Yüksek performanslı CPU ve Matlab yazılımı ile donatılmış 
bir bilgisayar terminali ile de veri toplama ve işleme işlemleri 
yapılmaktaır. Parçacığı tespit etme ve izleme için Matlab-
temelli bir görüntü işleme programı geliştirildi ve kullanıldı. 
Elektromıknatısları kontrol etmek için, mikrokontrolör ve 
MOSFET kontrollü akım kaynakları tasarlandı ve kullanıldı. 

 

 
Şekil 1.  Manyetik mikromanipülatöre ait elektromıknatıslar. 

İhtiyaç duyulan manyetik kuvvet elektromıknatıslar 
tarafından üretildiğinden, geri-beslemeli bir kontrol 
mekanizmasına ihtiyaç duyulur. Uygun bir geribeslemeli 
kontrol tasarımı ve sistem analizi çin, yeterli doğruluğa sahip 
bir modelin elde edilmesi gerekmektedir. Bunun için, bütün 
elektromıknatısların aynı olduğu ve x ile y eksenlerine 
simetrik olarak yerleştirildiği varsayılarak, Newton’un ikinci 
hareket yasasını ve mikroparçacığın x- ve y-doğrultusundaki 
bağımsız hareketini düşünerek, sıvı ortamdaki manyetik 
parçacık dinamiği, aşağıdaki diferansiyel denklemlerle 
verilebilir: 

𝑚𝑥 + 𝜎𝑥 = 𝐹!" + 𝐹!
𝑚𝑦 + 𝜎𝑦 = 𝐹!" + 𝐹!

             (1) 

Burada, 𝑚 (kg)  parçacığın kütlesini, 𝜎 (Ns/m)   sıvı 
çözeltilerde parçacığın sürükleme katsayısını, 𝐹!  ve 𝐹! (N) 
sırasıyla manyetik kuvveti ve termal kuvveti ifade etmektedir. 
Parçacık üzerindeki sıvı moleküllerin etkileri sebebiyle 𝐹! (N) 
rasgele termal kuvveti ifade eder (aynı zamanda Brownian 

kuvveti olarak da bilinir). Termal kuvvet beyaz gürültü ile tarif 
edilir ve Boltzmann sabiti 𝑘! = 1.38×10!!" (J/K), mutlak 
sıcaklık 𝑇 (K)  için, rastgele özellikli termal kuvvet takip 
edildiği gibi modellenebilir [11] 

( )1/22 /t B sF k T Tδ σ=       (2) 

Burada, 𝛿 sıfır ortalamalı ve birim varyanslı beyaz gürültüdür 
ve 𝑇! örnekleme zamanıdır. Tek taraflı PSD’ler düşünülür yani 
parçacık sadece termal kuvvet tarafından uyarıldığında sıvı 
(örneğin su) içinde serbest difüzyona uğrayacaktır (𝐹! = 0).  

Manyetik kuvveti hesaplamak için, manyetik alan 
vektörünün bileşenlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle, bazı varsayımlar kullanarak, yani nokta manyetik yük 
yaklaşımı ve manyetik devre yaklaşımı kullanarak manyetik 
kuvvete ilişkin model basitleştirilebilir. Manyetik kuvvetin 
akımla ilişkisi, çalışma bölgesinin merkezi (𝑥, 𝑦 = 0) ’da, 
takip edildiği gibi elde edilir [12] 

( )
( )

2 2
1 2

2 2
3 4

2 2 2 2 5
0(4 ) / ( )

mx ii

my ii

ii c Q m a

F k I I

F k I I

k N k k R dµ

= −

= −

=

        (3) 

burada 𝑁!  bobinlerin sarmal sayısını, 𝑅!  hava boşluğunun 
manyetik direncini, 𝜇! = 4𝜋×10!! (Tm/A)  olarak verilen 
havanın geçirgenliğini, 𝑘! = 𝜇!/4𝜋  olarak verilen sabiteyi,   
𝑘! = 3𝑉!(𝜇 − 𝜇!)/(2𝜇!(𝜇 + 2𝜇!))  ile verilen mikro-
parçacık ile ilgili bir fonksiyonu, 𝑉!  parçacığın hacmini ve 
𝑑 (m) çalışma bölgesinin yarıçapını göstermektedir. Sistemin 
kontrol akımları x-eksenindeki elektromıknatıslar için 𝐼! ve 𝐼! 
olarak ve y-ekseni için de 𝐼!  ve 𝐼!  olarak tanımlanmıştır. 
Denklem (3) ile verilen eşitlik, çalışma bölgesi etrafında yatay 
manyetik mikromanipülatörün ürettiği manyetik alanın kontrol 
akımları ile olan ilişkisini sunmaktadır. 

Bazı diğer kuvvetler de, kaldırma kuvveti, parçacık-
parçacık etkileşim kuvveti, manyetik etkileşim kuvveti, van 
der Waals çekim kuvveti, termoforetik kuvveti ve parçacıklar 
arasındaki elektrostatik etkileşim kuvveti de dahil olmak üzere 
mikro-parçacık üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Uygulamaya 
bağlı olarak, bu kuvvetlerin bir kısmı kuvvet denge 
denklemine eklenebilir. Diğer taraftan, parçacık büyüklüğüne, 
çalışma ortamına ve manyetik kuvvet seviyesine bağlı olarak 
bu kuvvetlerin çoğunu ihmal etmek mümkündür. 
Elektromıknatıslar nispeten yüksek bir manyetik alan 
ürettiklerinden, manyetik kuvvet ve termal sürükleme kuvveti 
en baskın kuvvetlerdir ve bu nedenle tüm diğer kuvvetler 
sistem tasarımı ve analizinde ihmal edilebilir. Özellikle, 
manyetik kuvvet istenen kontrol eylemlerini karşılamak için 
yeterli bir şekilde üretilmelidir. 

Bir diğer modellenmesi gereken kısım da 
elektromıknatıslardır. Elektromıknatıslar bir RL devresi ile 
modellenebilir, ancak burada not edilmesi gereken önemli bir 
nokta, elektrik modelinin hızlı, kararlı ve lineer olduğu ve 
zaman sabitesinin de 𝜏! = 𝐿/𝑅 ≈ 5𝑥10!!  s olduğudur. Bu 
nedenle, elektrik model, parçacık dinamiğinden çok daha hızlı 
olduğu için sistem analizi ve kontrolünde elektrik modelin 
etkisi ihmal edilmiştir. 

Elde edilen modelin doğrulanması deneysel kurulum 
üzerindeki çalışmalarla yapıldı. Geri beslemede kullanılan 
veriler örnekleme frekansı 640x480 piksel için 53 fps (kare 
hızı)  olan bir endüstriyel renkli kamera ve 10X büyütme 
yapan bir lens kullanılarak başarıldı. Elektromıknatısları 
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kontrol edebilmek için 0-30 V ve 0-3 A çıkışları olan dc güç 
kaynakları kullanıldı. Atmega mikrokontrolörünün PWM 
çıkışları bir güç arayüz devresi ile beraber kullanılarak 
elektromıknatısların ihtiyaç duyduğu akım değerleri sağlandı. 
Elde edilen modelleri doğrulayabilmek için, adım test metodu 
uygulandı. Elektromıknatıslara pals şeklindeki akımlar 
uygulanarak sistem açık çevrimde çalıştırıldı ve görüntüleme 
sistemi ile mikro-parçacığın pozisyonu ölçüldü. Daha sonra 
modelin parametreleri ayarlayarak deneysel olarak elde edilen 
veri ile eşleştirilmeye çalışıldı. Model parametreleri model 
doğrulama çalışmaları sonucunda 𝑘!! = 2.42×10!!" N/A2 ve 
𝜎 = 2×10!! Ns/m olarak bulundu. 

3. Geriadımlamalı Kontrol Tasarımı 
Çalışma alanının merkezinin elektromıknatıs nüve ucundan 𝑑 
mm mesafede olduğu düşünülürse, mikroparçacığın pazisyonu 
x-yönünde 𝑥 ∈ [−𝑑,𝑑]  ve y-yönünde 𝑦 ∈ [−𝑑,𝑑]  olarak 
tanımlandı. Bu durumda, manyetik mikroparçacığın modeli 
denklem (1) ve (3) kullanılarak aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝑥! = 𝑥!
𝑚𝑥! = −𝜎𝑥! + 𝑘!! 𝐼!! − 𝐼!! + 𝐹!
𝑦! = 𝑦!
𝑚𝑦! = −𝜎𝑦! + 𝑘!! 𝐼!! − 𝐼!! + 𝐹!

        (4) 

Denklem (4)’te verilen sistem dinamiği için, farz edelim ki 𝑥! 
ve 𝑦!  sabit değerli referanslar olsun. Bu durumda referans 
takibi hata fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

1 1 3 1,r re x x e y y= − = −              (5) 

Eğer 𝑥!  ve 𝑦! , hata dinamiklerini kararlı yapabilen sanal 
kontrol terimleri olarak görülürse, bunlar 𝑥! = −𝑘!𝑒!  ve 
𝑦! = −𝑘!𝑒!  olarak tanımlanabilir. Ancak 𝑥!  ve 𝑦!  gerçek 
giriş olmadığından, bunları da içeren aşağıdaki iki yeni hata 
fonksiyonunu tanımlayalım. 

2 2 1 1 4 2 2 3,e x k e e y k e= + = +              (6) 

Bu hata terimlerinin türevi alınıp gerekli düzenlemeler 
yapılırsa hata dinamiği aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝑒! = 𝑒! − 𝑘!𝑒!
𝑒! = 𝑢! + 𝑘!𝑒! − 𝜎𝑒!/𝑚 + 𝐹!/𝑚
𝑒! = 𝑒! − 𝑘!𝑒!
𝑒! = 𝑢! + 𝑘!𝑒! − 𝜎𝑒!/𝑚 + 𝐹!/𝑚

           (7) 

Hata dinamiğinin kararlılığını analiz etmek ve uygun kontrol 
fonksiyonlarını bulabilmek için pozitif tanımlı Lyapunov 
fonksiyonunu, 

2 2 2 2
1 2 3 4(e ) / 2V e e e= + + +              (8) 

olarak tanımlarsak, bu fonksiyonun zamana bağımlı türevi 
aşağıdaki gibi yazılabilir 

     𝑉 = −𝑘!𝑒!! −
!
!
− 𝑘! 𝑒!! +

!!!!
!
− 𝑘!𝑒!! −

!
!
− 𝑘! 𝑒!!        

 + !!!!
!

                                                         (9) 

Burada, 𝐹! terimi ortalaması sıfır olan beyaz gürültü olarak 
tanımlandığından bu terimin etkisi ihmal edilebilir. Yine 
kontrol kazançlarını 0 < 𝑘! = 𝑘! = 𝑘 < 𝜌/𝑚  olarak 
tanımlarsak, 𝑉 < 0  olarak bulunur, yani sistemin denge 
noktaları kararlıdır. Bunu başarabilmek için yardımcı kontrol 
terimleri 𝑢! ve 𝑢! aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

     
( ) ( )
( ) ( )

2 2 2
1 1 2 1 1 1

2 2 2
2 3 4 2 2 3

/ 1 /

/ 1 /

ii

ii

u k I I m k m k e

u k I I m k m k e

σ

σ

= − = − + +

= − = − + +
   (10) 

Sistemin gerçek kontrol girişleri akımlar olduğundan, denklem 
(10)’dan akımlar çekilerek,  

     
2 2
1 1 1 2 2 1
2 2
3 3 2 4 4 2

( ) / , ( ) /

( ) / , ( ) /
ii ii

ii ii

I m u k I m u k

I m u k I m u k

φ φ

φ φ

= =

= =
   (11) 

Şeklinde yazılabilir. Burada, 𝜙!,𝜙!,𝜙!  ve 𝜙!  fonksiyonları 
uygun seçilerek bütün 𝑢!  ve 𝑢!  değerleri için 𝜙! 𝑢! −
𝜙! 𝑢! = 𝑢!  ve 𝜙! 𝑢! − 𝜙! 𝑢! = 𝑢!  eşitlikleri 
sağlanmalıdır. Yumuşak kontrol sinyalleri için bu fonksiyonlar 
aşağıdaki gibi seçilebilir: 

( ) ( )
( ) ( )

2 2
1 1 1 1 2 1 1 1

2 2
3 2 2 2 4 2 2 2

( ) 0.5 , ( ) 0.5

( ) 0.5 , ( ) 0.5

u u u u u u

u u u u u u

φ ε φ ε

φ ε φ ε

= + + = − + +

= + + = − + +
(12) 

burada 𝜀 küçük pozitif bir sayıdır. Önerilen kontrolörün blok 
diyagramı Şekil 2’de görülmektedir. 
 

 
Şekil 2.  Kontrollü sistemin blok diyagramı. 

 
Kontrol çalışmaları kontrolörün dayanıklılığını test etmek 

için zamanla değişen sinüzoidal referans sinyalleri için yapıldı. 
Model parametreleri model doğrulama çalışmaları sonucunda 
𝑘!! = 2.42×10!!"  N/A2 ve 𝜎 = 2×10!!  Ns/m olarak 
bulunmuştu, dolayısıyla zaman sabitesi 𝜏! = 0.25 saniye olan 
bir yanıt için kontrol kazancının 𝑘 = 1×10!! N/m civarında 
olması gerektiği hesaplandı. Uygulanan kontrol akımlarının 
değeri 1 A ile sınırlandırılarak olası manyetik doyum 
etkisinden kaçınıldı. Şekil 3-5’te sinüzoidal bir referans değeri 
için kontrol sisteminin referans takip performansı 
görülmektedir. Şekil 3 ve 4’te görüldüğü gibi manyetik 
mikroparçacık istenilen referans değerini neredeyse sıfır 
hatayla takip etmektedir. Kontrolör 1 saniye civarında bir 
yerleşme zamanına sahip olup aşımsız bir geçici rejim yanıtı 
vermektedir. Termal gürültü ve ölçüm hatalarından 
kaynaklanan salınımlar yaklaşık olarak ±0.25 𝜇𝑚 
civarındadır. Rasgele termal gürültü kuvveti, sıvı 
moleküllerinin parçacık üzerindeki etkileri nedeniyle meydana 
gelmektedir ve etkisi sıcaklıkla artmaktadır. Deneysel 
çalışmalarda oda sıcaklığı 23 oC civarında ve 
elektromıknatısların sıcaklığı da maksimum 35-40 oC 
civarında tutuldu. Bunun yanında uygun bir filtreleme ile de 
muhtemelen gürültünün etkisi düşürülebilir. Şekil 5’te kontrol 
akımlarının değişimi görülmektedir. Akımlar 0 ila 1 A 
aralığında değişmekte olup, kararlı-halde 0.5 A değerine 
yaklaşmaktadır. Mikroparçacık referans değerinden çok 
uzakta olduğunda, maksimum akım çekilmekte ve 
mikroparçacığa ~25 𝑝𝑁  manyetik kuvvet uygulanmakta ve 
8 𝜇𝑚 çaplı mikroparçacık yaklaşık 5 𝜇𝑚/𝑠 civarında bir hızla 
hareket ederek referans değerine yaklaşmaktadır. Ayrıca, 
mikroparçacık tam olarak çalışma alanının merkezinde 
olmadığından Şekil-5’te görüldüğü gibi x- ve y-eksenindeki 
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akımlar simetrik değildir. Sonuç olarak, tasarlanan kontrolör 
oldukça iyi bir geçici-hal ve kararlı-hal yanıtı sergilemektedir. 

 

 
Şekil 3.  Kontrol sisteminin x-y eksenindeki bir yörüngeyi 

takip yanıtı. 
 

 

 
Şekil 4.  Sistemin pozisyon takip yanıtı.  

 

 
Şekil 5.  Kontrol akımlarının değişimi. 

4. Sonuçlar 
Bu çalışmada, tam otomatik bir manyetik mikromanipülatör 
sistemi için geriadımlamalı bir kontrolör tasarlandı. Yaklaşık 
4 𝜇𝑚  yarıçaplı bir süperparamanyetik mikro-parçacığın 
konumu geniş bir aralıkta kontrol edildi. Manyetik 
mikromanipülatörde kullanılan malzemelerin doyuma 
ulaşmasını engellemek için uygulanan kontrol akımları 
maksimum 1 A ile sınırlandırıldı ve mikro-parçacık üzerinde 
25 pN’a kadar kuvveti üretilebildiği ve çalışma alanının 
merkezinde mikro-parçacığın yaklaşık 5 µm/s'lik bir hız ile 
tam otomatik bir şekilde kontrol edilebildiği gösterildi. 

Geliştirilen sistem hücre/molekül veya mikroparçacık 
manipülasyonu gibi uygulamalarda kullanılabilir. 
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Özetçe 

Yakın gelecekte, fabrika, ev ve hastane gibi farklı çevrelerde, 

insanlar ve robotların birlikte çalışarak, fiziksel etkileşim 

gerektiren görevleri ortaklaşa yerine getirebilmeleri 

beklenmektedir. Fiziksel insan-robot etkileşimi konusundaki 

önemli araştırma konularından birisi, ortaklar arasında doğal bir 

iletişimin kurulmasıdır. İnsan-robot etkileşimi konusunda 

birçok çalışma yapılmasına rağmen, ortaklar arasındaki fiziksel 

etkileşimi, bilhassa dokunsal (haptik) tabanlı iletişimi inceleyen 

çalışmalar sınırlı sayıdadır ve bu tip sistemlerdeki etkileşim 

hala doğal insan-insan etkileşimine kıyaslandığında yapay 

kalmaktadır. Örneğin, obje taşıma veya parça montajlama gibi 

fiziksel etkileşim gerektiren görevler, iki insan tarafından 

sezgisel bir şekilde yerine getirilebilirken, maalesef, aynı görevi 

insanlarla birlikte benzer şekilde yerine getirebilecek robotlar 

henüz piyasada bulunmamaktadır. Bu bildiride, insanla beraber 

ortak görevler yapabilecek bir robot kolunun admitans 

kontrolcü ile denetlenmesi için ön çalışmalar anlatılmıştır. 

Özellikle, birleşik sistemin analizi için gereken robot modelinin 

deneysel yöntemlerle elde edilişi raporlanmıştır. 

Abstract 

In the near future, humans and robots are expected to perform 

collaborative tasks involving physical interaction in various 

different environments such as homes, hospitals, and factories. 

One important research topic in physical Human-Robot 

Interaction (pHRI) is to develop natural haptic communication 

between the partners. Although there is already a large body of 

studies in the area of human-robot interaction, the number of 

studies investigating the physical interaction between the 

partners and in particular the ones on haptic communication are 

limited and the interaction in such systems is still artificial when 

compared to natural human-human collaboration. Although the 

collaborative tasks involving physical interaction such as 

assembly/disassembly of parts and transportation of an object 

can be planned and executed naturally and intuitively by two 

humans, there are unfortunately no robots in the market that can 

collaborate and perform the same tasks with us. In this paper, 

preliminary studies for admittance controller design for a pHRI 

system are introduced. In particular, experimental estimation of 

robot model which is required for the analyses of the coupled 

system is reported. 

1. Giriş 

İnsan robot işbirliğini daha doğal hale getirebilmek için insanın 

niyetini öngörüp, ortaklaşa görevlerin yerine getirilmesi 

sırasında bu öngörülere uyumlu şekilde hareket edecek 

robotlara ihtiyacımız vardır (Şekil 1). Açıkçası, niyet bilişsel bir 

durumdur ve doğrudan ölçülemez. Fakat biliyoruz ki insanlar 

fiziksel etkileşim gerektiren ortaklaşa görevleri yerine 

getirirken görsel ve sesli iletişim kurmasalar bile birbirlerini 

anlamakta gayet başarılıdırlar. Örneğin iki insan bir masayı 

taşırken, dokunsal iletişim kanalını oldukça etkili şekilde 

kullanabilirler. Bu bakış açısı ile, aynı kanalın fiziksel insan-

robot etkileşimi için de faydalı olacağı öngörülebilir. Burada 

insanın amaçladığı hareket robota aktarılırken, insan ve robot 

arasında oluşan kuvvetin yönü hareket yönünün 

belirlenmesinde, kuvvetin şiddeti ise hareketin hızının 

ayarlanmasında kullanılabilir. İnsanlar birbirinin amacını 

anladıktan sonra, ortaklaşa hareket ederlerken, uyguladıkları 

kuvvetleri sadece yapılan göreve uygun olarak ayarlamazlar, 

ayrıca, birbirlerinin gereksinimlerini de göz önünde 

bulundururlar. Başarılı, güvenli ve doğal bir insan-robot fiziksel 

etkileşimi için, robot da benzer şekilde, sadece verilen görevi 

değil, bu görevi yaparken, insanın yapmak istediği şekilde 

tamamlamasına yardımcı olmalıdır. Bu amaçla, fiziksel insan-

robot etkileşimi konusunda yaygın olarak kullanılan yöntem, 

insanın uyguladığı kuvvet ile robotun uç noktasının hızı 

arasındaki ilişkiyi kontrol eden admitans (veya empedans) 

tabanlı kontrolcülerdir [1]. Admitans kontrol yönteminde, 

kontrol parametrelerinin yapılan ortak göreve göre hassas bir 

şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu parametreler, hem 

insan-robot sisteminin kararlılığını (stability), hem de aradaki 

etkileşim sırasında robotun, insanın hareketlerine olan 

direncini, yani sistemin şeffaflığını (transparency), etkiler. 

 

Şekil 1: Fiziksel insan-robot işbirliği için hedeflenen sistemin 

şematiği. 

 

Standart bir admitans kontrolcüde parametreler sabittir. Bu 

parametreler, koşulları bilinen görevler için ideal olarak 

önceden ayarlanabilir. Öte yandan, bir görev sırasında, bazen 

kararlılık bazen de şeffaflık gerektiren durumlar varsa, sabit 

parametreli standart bir admitans kontrolcü yetersiz kalacaktır. 

Örneğin, insan ile robot bir masayı beraber taşırken, insanın 

robotu yönlendirmesi ve robotun insana düşük direnç (yüksek 
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şeffaflık) göstermesi beklenir, fakat aynı masa odanın içinde bir 

yere konumlandırılmaya çalışılırken, çevresindeki objelerle 

olacak temaslardan en az etkilenecek ve masayı yüksek 

doğrulukla konumlandıracak şekilde, sistemin kararlılık 

göstermesi beklenir. Bu örnekte görüldüğü gibi, görev sırasında 

değişen etmenlere göre, admitans kontrolcünün parametrelerini 

adaptif olarak değiştirebilen bir yaklaşım daha iyi sonuç 

verecektir. Bu tür adaptif bir admitans kontrolcü 

tasarlayabilmek için sistemin kararlılık ve şeffaflık sınırlarının 

belirlenmesi gerekir. 

Bir robotun çevresiyle bir admitans/empedans kontrolcü 

vasıtasıyla etkileşimi sırasında, robotun kararlılık sınırlarının 

belirlenmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan 

bir tanesi pasiflik yapısıdır. Bu yöntemde, robotun çevresi ile 

ilgili bilgi gerekmemektedir. Öte yandan, ortaya çıkan kararlılık 

sınırları aşırı korumacıdır, yani aslında bu sınır dışında kalan 

ciddi bir değer aralığı, kararlılığı bozmamasına rağmen, bu 

yöntem dahilinde belirlenemez. Dolayısıyla, pasiflik yapısı 

tarafından reddedilmiş bazı değerler aslında sistemi kararsız 

yapmayacak, aksine belki de performansın iyileşmesine katkı 

sağlayacaktır. Kontrolcü tasarımı için doğal admitans kontrol 

yapısı [3] ve tamamlayıcı kararlılık yöntemi [4], kısmi olarak 

çevre ile ilgili bilgi kullanımı sayesinde, pasiflik yapısından 

kaynaklanan keskin sınırların biraz rahatlamasına yardımcı 

olur. Fakat, insan kolunun empedans belirsizlikleri, yapılan 

göreve göre değişkenliği, ve çevresel belirsizlikler sebebiyle, 

daha az korumacı bir çözüm bulmak oldukça zordur. Alternatif 

olarak, robot, insan ve diğer çevresel etmenlerin çeşitli analitik 

doğrusal modelleri kullanılarak daha yumuşak kararlılık 

sınırları oluşturulabilir. Bu tip modeller kullanılarak yapılan 

kararlılık analizleri sonucunda, insan kolunun katılık 

(gerginlik) derecesinin sistem kararlılığına etkisinin çok önemli 

olduğu bulunmuştur [5,6,7]. Ek olarak, bu katılık görev 

sırasında dinamik olarak değişebilir ve artması sistemi kararsız 

hale getirebilir. Bu durumda, sistemin tekrar kararlı hale 

gelebilmesi için admitans kontrolcünün sanal sönümleyici 

parametresinin artırılması etkili bir yöntemdir. Önceki 

çalışmalarda, sistem çevrim dışı durumda iken, insan kolunun 

katılığının maksimum değeri kullanılarak kararlılık analizi 

yapılmıştır [8]. Bu analiz sonucunda, sistemin kararlı olmasını 

sağlayabilmek adına, sanal sönümleyici parametresinin kritik 

değeri belirlenmiştir. Bu yöntemler çevrim dışı olmalarının 

yanı sıra, insanın kol katılığın sadece en yüksek değerini göz 

önüne almaktadır. Öte yandan, insan kolunun uç nokta katılığı, 

insan kolunun duruşuna, ve karşıt etkili kasların amaca göre 

aktifleşme miktarına bağlıdır ve görev sırasında bu değerler 

zamana bağlı olarak değişmektedir [9,10]. 

Ayrıca, kararlılığın artması için getirilen katı sınırlar, 

sistemin şeffaflığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Kararlı 

bir admitans kontrolcü ancak maksimum insan kolu katılığı için 

belirlenmiş kararsızlık sınırına çok yakın çalıştığı zaman, 

maksimum şeffaflığa ulaşabilmektedir. Hassasiyet 

gerektirmeyen, örneğin iki uzak mesafe arasında 

gerçekleştirilecek bir masa taşıma görevinde, önemli olan, 

minimum insan eforu ile maksimum hareketi sağlayabilmektir. 

Böyle bir durumda, minimum efor gereksinimi olarak da 

yorumlanabilen şeffaflığın yüksek olması için, admitans 

parametrelerinin değerleri küçük olmalıdır [9]. Bu sayede, 

küçük kuvvetlerle, büyük yer değişimleri sağlanabilir. 

Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi, şeffaflık gereksinimi, 

insanın niyeti ve işin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Şeffaflık, 

bazı görevlerde tercih edilirken, bazılarında ise ikinci planda 

kalabilir. Örneğin, hassasiyet gerektiren görevlerde, mesela dar 

bir alana yerleştirilmek istenen bir masa için, hareketlerin çok 

küçük artımlar şeklinde olması gerekir. Böyle bir durumda, 

admitans kontrolcünün, sanal kütle ve sanal sönümleyici 

parametrelerinin yüksek olması gerekmektedir. Böylelikle, 

etkileşim kuvveti çok artsa bile, hareket çok küçük artımlar 

şeklinde gerçekleşecektir.  

Görüldüğü üzere, şeffaflık ve kararlılık arasında, zıt bir 

ilişki vardır. Kararsızlık sınırından uzaklaşıp, kararlılığın 

mutlak suretle garantilenmesi, şeffaflığı azaltmakta, şeffaflığı 

artırmak için kararsızlık sınırına yakın çalışmak ise, insan 

kolunun değişken empedansı sebebiyle, kararsız bölgeye 

geçilmesine sebep olabilmektedir. Araştırma çalışmalarımızın 

uzun dönemli hedefi, insan ve robot arasında ortaklaşa yapılan 

fiziksel görevlerde, insanın niyetini ve kolunun bu niyete göre 

değişen empedansını tahmin eden, ve buna göre şeffaflık ve 

kararlılık arasında denge kurabilen bir adaptif (uyarlamalı) 

admitans kontrolcünün geliştirilmesidir. Bu bildiride, 

önerdiğimiz uyarlamalı admitans kontrolcünün yapısı 

tanıtılmış, ve insan-robot etkileşim sisteminin kararlılık ve 

şeffaflık sınırları ve aralarındaki ödünleşimin incelenebilmesi 

için gerekli ön çalışmalar anlatılmıştır. 

2. Kontrol Yapısı 

2.1. Admitans Kontrol 

Fiziksel insan-robot etkileşimi uygulamalarında yaygın olarak 

admitans ve empedans kontrolcüleri olmak üzere iki tip kontrol 

yapısı kullanılmaktadır. Empedans kontrolcüleri yer değiştirme 

bilgisini girdi olarak alır ve bu yer değiştirme için gerekli olan 

kuvvet bilgisini çıktı olarak verir. Admitans kontrolcüleri ise, 

aynı yapıyı tam tersi olarak kullanıp, ölçülen kuvvet bilgisini 

girdi olarak alıp, çıktı olarak yer değiştirme bilgisini verir. 

Genellikle robot manipülatörler hareket kontrolü için 

tasarlandığından robotun insanın isteğine uygun olarak 

davranabilmesi için admitans kontrolcü daha uygun 

görünmektedir. Çünkü, insanın niyetine bağlı gerekli yer 

değiştirme bilgisi kontrolcü tarafından oluşturulduğunda, 

günümüzün gelişmiş işbirlikçi robotları rahatlıkla gereken 

hareketi gerçekleştirebilmektedirler. Standart bir admitans 

kontrolcü denklemi aşağıdaki gibidir: 

 

𝐹𝐼 = 𝑚�̈�𝑟 + 𝑏�̇�𝑟                                                                        (1) 

 

Burada 𝐹𝐼  etkileşim kuvveti, 𝑚  sanal kütle, 𝑏  sanal 

sönümleyici kat sayısı, 𝑥𝑟 , �̇�𝑟 , �̈�𝑟  ise sırasıyla, admitans 

kontrolcü tarafından üretilen, referans pozisyon, hız, ve ivme 

değerleridir. Burada amaç, serbest bir hareket sağlamak olduğu 

için, admitans modelinde sanal yay kullanılmamıştır.  

Admitans kontrolcünün çıktısı pozisyon veya hız olacak 

şekilde ayarlanabilir. Hız kontrolü için, robot tarafından 

hedeflenen hız Laplace değişkenleri ile aşağıdaki gibi ifade 

edilir. 

𝑉𝑟𝑒𝑓(𝑠) =
𝐹𝐼(𝑠)

𝑚𝑠+𝑏
= 𝐹𝐼(𝑠)𝑌(𝑠)                                            (2) 

 

Burada, 𝑉𝑟𝑒𝑓(𝑠)  hedeflenen hız, 𝑌(𝑠)  ise admitans 

kontrolcünün transfer fonksiyonudur. Sanal kütle 𝑚 ve sanal 

sönümleyici 𝑏  admitans kontrolcünün temel parametreleridir. 

Eğer bu parametreler, görev süresince değişmez ise, standart 

admitans kontrol yapılmış olur. Öte yandan, bu parametrelerin 

biri ya da her ikisi görev sırasında kararlılık ve şeffaflık 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

226



kriterleri gözönüne alınarak otomatik olarak değiştiriliyor ise, 

bu durumda uyarlamalı admitans kontrol yapılmış olur. 

2.2. İnsan Kolu Empedansı 

Fiziksel insan robot etkileşimi sırasında, insan kolunun 

empedansı dinamik olarak değişim gösterir. Bu değişim birleşik 

sistemin kararsızlaşmasına sebep olabilir. İnsan kolunun uç 

nokta empedansı, tek bir kartezyan ekseni doğrultusunda 

aşağıdaki gibi modellenebilir. 

 

𝑍ℎ(𝑠) = 𝐹𝐻(𝑠)/𝑉(𝑠) =
𝑚ℎ𝑠

2+𝑏ℎ𝑠+𝑘ℎ

𝑠
                          (3) 

 

Burada 𝑍ℎ  insan kolunun uç nokta empedansını, 𝐹𝐻(𝑠) insan 

tarafından uygulanan kuvveti, 𝑉(𝑠) robot uç elemanının gerçek 

hızını, 𝑚ℎ  insan kolunun efektif kütlesini, 𝑏ℎ  insan kolunun 

efektif sönümleyici katsayısını, ve 𝑘ℎ  insan kolunun efektif 

katılık değerini göstermektedir. 

2.3. Kontrolcü Yapısı 

Insan-robot etkileşimi için tasarlanan kontrol mimarisi Şekil 

2’de verilmiştir. Bu mimaride, insan ve çevre empedansları 

birleşik olarak gösterilmiştir. Robotun insan ve çevre ile 

etkileşimden doğan kuvvet, 𝐹𝐼, robot koluna bağlanan kuvvet 

algılayıcısı vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak ileride 

ölçülecektir (Şekil 3). Ölçülen sinyal alçak geçiren bir 

süzgeçten (low pass filter) geçirildikten sonra admitans 

kontrolcüye, 𝑌(𝑠) ,gönderilmektedir. Bu kontrolcünün ürettiği 

referans hız robotun hareket kontrolcüsüne gönderilerek 

robotun uç noktasının yer değiştirmesi için gerekli 

kuvvetler/torklar üretilmektedir. Şekil 2 deki sistemde, 𝐺(𝑠) 
robot kolunun transfer fonksiyonunu, 𝑉(𝑠) robot kolunun son 

noktasının hızını, 𝑍𝐶(𝑠)  =  𝑍𝑒(𝑠)  + 𝑍ℎ(𝑠) insan kolunun ve 

çevrenin birleşik empedansını, 𝐻(𝑠) ise, alçak geçirgen filtreyi 

temsil etmektedir. 

 

Şekil 2: Fiziksel insan-robot etkileşim için önerilen admitans 

kontrolcü yapısı. 

 

Bu sistemin kararlılık ve şeffaflık analizlerinin 

yapılabilmesi için robot modeline ihtiyaç vardır. Robot 

modelinin elde edilmesi aşağıdaki bölümde ele alınacaktır. 

3. Robot Kolunun Dinamiğinin 

Karakterizasyonu 

Yukarıda verilen kontrol mimarisini gerçekleyebilmek için, 

robotun ileri ve ters kinematik modeline ihtiyaç vardır. Normal 

şartlarda, bu fonksiyonların robotun kütüphanesi ile beraber 

gelmesi beklenir, fakat satın aldığımız KUKA robot için 

malesef bu durum söz konusu değildir. KUKA iiwa 7 R800 

robotu ile haberleşme iki türlü olmaktadır: a) KUKA Sunrise 

OS sistemi üzerinden ve Java programlama dili vasıtasıyla veya 

b) Hızlı araştırma arayüzü (FRI: Fast Reseach Interface) ve 

C/C++ programlama dili vasıtasıyla. Birinci yaklaşımdaki 

döngü 50 Hz’de çalışmakta olup, bir el kumandası (KUKA 

smartPAD) ve bir yazılım kütüphanesi vasıtasıyla 

pozisyonlama ve noktadan noktaya yörünge takibine izin 

vermektedir. Araştırmacılar için tasarlanmış olan ve 1 kHz’ lik 

yüksek bir döngü hızına çıkabilen ikinci opsiyonun kütüphanesi 

(FRI) ise malesef bu tür fonksiyonlar içermemektedir. FRI 

kütüphanesi sadece şu kontrol fonksiyonlarını içermektedir: a) 

eklem pozisyon kontrolcü (Joint Position Controller), b) 

kartezyen kuvvet kontrolcü (Cartesian Wrench Controller), c) 

eklem tork kontrolcü (Joint Tork Controller). Projemizde insan 

ve robotun gerçek zamanlı bir etkileşim içinde olmasını 

arzuladığımız için, ikinci yaklaşımı (FRI) tercih etmemiz 

mantıklıdır, ama yukarıdaki açıklamadan da görüleceği üzere 

FRI kütüphanesi malesef sadece 3 adet kontrolcü fonksiyonu 

ile sınırlıdır. Insan-robot etkileşimi için bu projede bir admitans 

kontrolcü önerdiğimiz için bu sınırlı kütüphaneden sadece 

eklem pozisyon kontrolcüsünü (EPK) kullanabildik. Bu 

fonksiyon robotun arzulanan eklem pozisyonlarına gelmesini 

sağlamaktadır, fakat bu bir admitans kontrolcünün 

gerçeklenmesi için yeterli değildir. Yukarıdaki kontrol 

mimarisinden de anlaşılacağı gibi robotun ileri ve ters 

kinematik modellerine de ihtiyaç vardır. Bu modeller 

literatürde çok yakın zamanda yayınlanan bir makaleden [11] 

yola çıkarak hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 3: Fiziksel insan-robot etkileşimi için kullanılan sistemin 

detayları. 

 

Robot kolunun dinamik modeli, üretici firmadan 

sağlanmadığı ve ROS (robot operating system) ortamında 

mevcut olmadığı için, sistem karakterizasyonu yöntemi 

vasıtasıyla belirli bir robot konfigurasyonu ve belirli bir hareket 

ekseni için deneysel yolla elde edilmiştir. Bu amaçla, admitans 

kontrolcünün çıktısı olan referans hız, 𝑉𝑟𝑒𝑓(𝑠), ile gerçek hız, 

𝑉(𝑠) ,arasında transfer fonksiyonu hesaplanmıştır (Şekil 2). 

Robota, belirli bir hareket ekseni boyunca, sabit genlik ve farklı 

referans hızlarda (0-30 Hz aralığına karşılık gelen salınım 

frekanslarında), ileri-geri salınım hareketleri yaptırılırken 

robotun uç noktasının gerçek hızı kaydedilmiş, toplanan 

verilerden yola çıkarak ve Matlab yazılımı (MathWorks Inc.) 

kullanılarak, referans hız ile gerçek hız arasında frekansa bağlı 

bir transfer fonksiyonu oluşturulmuştur. Fakat, daha önce de 

belirtildiği üzere, FRI arayüzü kullanılarak, robotun uç noktası 

için kartezyen uzayda pozisyon ya da hız kontrolü 

yapılamamaktadır ve sadece eklem pozisyonu kontrolü 

mümkündür. Bu sebeple, robotun uç noktasının kartezyen 

uzayda ulaşması istenen referans hız profili,  𝑉𝑟𝑒𝑓(𝑠) , önce 

tümlev operasyonu ile pozisyon profiline, 𝑋𝑟𝑒𝑓(𝑠), daha sonra 
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ise ters kinematik denklemleri kullanılarak referans eklem 

pozisyonuna çevrilmiştir. Bu referans değerleri eklem pozisyon 

kontolcüsüne beslenerek robotun uç noktasının kartezyen 

uzayda hareket kontrolü sağlanmıştır. Bu yaklaşımla, yukarıda 

bahsedilen dinamik karakterizasyon yöntemini uygulamak 

mümkündür. Öncelikle, robotun her eklemi için farklı bir 

dinamik model oluşturulmuştur. Bu amaçla, robot belirli bir 

konfigürasyonda iken (𝛉𝑛𝑜𝑚), her bir ekleme 0-30 Hz frekans 

aralığında ve pozisyon genliği sabit olacak şekilde açısal 

salınım (referans eklem pozisyonu) hareketi yaptırılıp gerçek 

eklem pozisyonunu kaydedilmiştir. Toplanan verilerden yola 

çıkarak ve Matlab yazılımı (MathWorks Inc.) kullanılarak, 

robotun her bir eklemi için referans pozisyon ile gerçek 

pozisyon arasında frekansa bağlı bir transfer fonksiyonu 

oluşturulmuştur. 

Her eklem 𝑖  için, referans pozisyon 𝛩𝑖
𝑟𝑒𝑓
(𝑠)  ile gerçek 

pozisyon 𝜃𝑖(𝑠) arasında frekansa bağlı bir transfer fonksiyon 

𝑇𝑖(𝑠) oluşturulduğunda, verilen herhangi bir 𝛩𝑖
𝑟𝑒𝑓
(𝑠) girdisi ile 

𝛩𝑖(𝑠) çıktısı arasındaki ilişki, 

 

𝛩𝑖(𝑠) = 𝑇𝑖(𝑠)𝛩𝑖
𝑟𝑒𝑓
(𝑠)                                                 (4) 

 

olarak yazılabilir. Temel olarak referans eklem 

pozisyonu,  𝛩𝑖
𝑟𝑒𝑓
(𝑠) , ile gerçek eklem pozisyonu, 𝛩𝑖(𝑠) , 

arasındaki dinamik ilişkinin, referans eklem hızı, 𝛺𝑖
𝑟𝑒𝑓
(𝑠), ile 

gerçek eklem hızı, 𝛺𝑖(𝑠) , arasındaki dinamik ilişki ile aynı 

olması beklenir. Bu durumda, 

 

𝛺𝑖(𝑠) = 𝑇𝑖(𝑠)𝛺𝑖
𝑟𝑒𝑓
(𝑠)                                                 (5) 

 

elde edilir. Bütün eklemler bir arada değerlendirildiğinde, 

𝜴𝑟𝑒𝑓(𝑠) gibi genel referans eklem hız vektörü ile gerçek eklem 

hız vektörü 𝜴(𝑠) arasında, 

 

𝜴(𝑠) = 𝑻(𝑠)𝜴𝑟𝑒𝑓(𝑠)                                                   (6) 

 

gibi bir ilişki yazılabilir. Burada her eklem 𝑖 için referans hız 

𝛺𝑖
𝑟𝑒𝑓
(𝑠) ile gerçek hız 𝛺𝑖(𝑠) arasındaki dinamik ilişkinin diğer 

eklemlerin dinamiklerinden bağımsız olduğu varsayıldığında, 

𝑻(𝑠) aşağıdaki gibi bir köşegen matris ile gösterilebilir. 

 

𝑻(𝑠) =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑇1(𝑠) 0 0 0 0 0 0
0 𝑇2(𝑠) 0 0 0 0 0
0 0 𝑇3(𝑠) 0 0 0 0
0 0 0 𝑇4(𝑠) 0 0 0
0 0 0 0 𝑇5(𝑠) 0 0
0 0 0 0 0 𝑇6(𝑠) 0
0 0 0 0 0 0 𝑇7(𝑠)]

 
 
 
 
 
 
 

      (7) 

 

Robot, 𝜽𝑛𝑜𝑚  konfigürasyonu etrafında küçük hareketler 

yaptığında, bu hareketler boyunca robotun Jakobiyen 

matrisindeki değişim ihmal edilebilir. Bu durumda, sabit bir 

𝑱(𝜽𝑛𝑜𝑚) matrisi elde edilmiş olur ([11]’de verilen kinematik 

hesaplar kullanılarak) ve bu matris kullanılarak robotun uç 

noktası için kartezyen uzayda verilen hız vektörü 𝑽(𝑠)  ile 

eklem hız vektörü 𝜴(𝑠) arasında 

 

𝑽(𝑠) = 𝑱(𝜽𝑛𝑜𝑚)𝜴(𝑠) ↔ 𝜴(𝑠) = 𝑱−𝟏(𝜽𝑛𝑜𝑚)𝑽(𝑠)   (8) 

gibi bir ilişki oluşturulabilir. Aynı şekilde, robotun uç noktası 

için kartezyen uzayda verilen referans hız vektörü 𝑽𝑟𝑒𝑓(𝑠) ile 

referans eklem hız vektörü 𝜴𝑟𝑒𝑓(𝑠)  arasında aşağıdaki ilişki 

kurulabilir. 

 

𝑽𝑟𝑒𝑓(𝑠) = 𝑱(𝜽𝑛𝑜𝑚)𝜴𝑟𝑒𝑓(𝑠)  ↔ 𝜴𝑟𝑒𝑓(𝑠) = 𝑱
−𝟏(𝜽𝑛𝑜𝑚)𝑽𝑟𝑒𝑓(𝑠)      (9)  

 

Denklem (8) ve (9), Denklem (6) ile birleştirilip 

düzenlendiğinde, 𝑲(𝑠) = 𝑱(𝜽𝑛𝑜𝑚)𝑻(𝑠)𝑱
−𝟏(𝜽𝑛𝑜𝑚)  olmak 

üzere, robotun uç noktası için kartezyen uzayda verilen referans 

hız vektörü 𝑽𝑟𝑒𝑓(𝑠) ile gerçek hız vektörü arasında aşağıdaki 

ilişki elde edilir. 

 

𝑽(𝑠) = 𝑲(𝑠)𝑽𝑟𝑒𝑓(𝑠)                                                 (10) 

 

Örneğin, çalışmamızda, robot 𝜽𝑛𝑜𝑚  konfigürasyonunda iken, 

robotun uç noktasının kartezyen uzayda sadece x ekseni 

doğrultusunda 𝑣𝑥
𝑟𝑒𝑓

 referans hızı ile hareket etmesi 

hedeflenmiştir. Bu durumda 𝑽𝑟𝑒𝑓(𝑠)  aşağıdaki gibi 

tanımlanabilir. 

 

𝑽𝑟𝑒𝑓(𝑠) =

[
 
 
 
 
 𝑉𝑥
𝑟𝑒𝑓
(𝑠)
0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 

                                                (11) 

 

Burada, 𝑣𝑥
𝑟𝑒𝑓

’in Laplace uzayındaki gösterimi 𝑉𝑥
𝑟𝑒𝑓
(𝑠)  dir. 

Denklem (11), Denklem (10)’de yerine yazıldığında, robotun 

uç noktasının kartezyen uzaydaki gerçek hız vektörü şöyle 

yazılabilir; 

 

𝑽(𝑠) =

[
 
 
 
 
 
𝑉𝑥(𝑠)
…
…
…
…
… ]

 
 
 
 
 

= [
𝐾11(𝑠) ⋯ 𝐾16(𝑠)
⋮ ⋱ ⋮

𝐾61(𝑠) ⋯ 𝐾66(𝑠)
]

⏟              
𝑲(𝑠)

[
 
 
 
 
 𝑉𝑥
𝑟𝑒𝑓
(𝑠)
0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 

           (12) 

 

Burada, x ekseni doğrultusundaki gerçek hız 𝑣𝑥  ve onun 

Laplace uzayındaki gösterimi 𝑉𝑥(𝑠) olarak tanımlanmıştır. Bu 

eşitlikten yararlanarak, robotun uç noktasının kartezyen uzayda 

x ekseni doğrultusundaki gerçek hızı, 𝑉𝑥(𝑠), ile referans hız, 

𝑉𝑥
𝑟𝑒𝑓
(𝑠), arasında aşağıdaki ilişki kurulabilir. 

 
𝑉𝑥(𝑠)

𝑉𝑥
𝑟𝑒𝑓(𝑠)

= 𝐾11(𝑠)                                                        (13) 

 

Robotun dinamik modelini oluşturmak için seçilen 

konfigürasyon, 𝜽𝑛𝑜𝑚 , gereği, robotun uç noktası kartezyen 

uzayda x ekseni doğrultusunda hareket yaparken, sadece 2, 4 ve 

6. eklemleri hareket etmektedir. Robotun Şekil 4’de görüldüğü 

gibi 𝜽𝑛𝑜𝑚  konfigürasyonu  

 

𝜽𝑛𝑜𝑚 =

[
 
 
 
 
 
 
0
𝜋/3
0

−𝜋/4
0

5𝜋/12
0 ]

 
 
 
 
 
 

                                                      (14) 
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etrafında hareket ettiği göz önüne alındığında, 𝐾11(𝑠) sadece 

𝑇2(𝑠), 𝑇4(𝑠) ve 𝑇6(𝑠)’in doğrusal kombinasyonu olmaktadır. 

Bu durumda robotun dinamik modeli, 𝐺(𝑠)  = 𝐾11(𝑠) , şöyle 

hesaplanabilir (Şekil 2’de verilen kontrol mimarisi ile tutarlı 

olmak için bildiride bu noktadan itibaren 𝐾11(𝑠) yerine 𝐺(𝑠) 
kullanılacaktır). 

 

𝐺(𝑠) = 𝐾11(𝑠) = 𝑘2𝑇2(𝑠) + 𝑘4𝑇4(𝑠) + 𝑘6𝑇6(𝑠) 
 

𝑘2 = −0.1896, 𝑘4 = 1.6550, 𝑘6 = − 0.4654                      (15)           

 

 
Şekil 4: Robotun dinamik karakterizasyonu için seçilen ve 

Denklem (14)‘da verilen konfigürasyon. 

 

Yukarıdaki denklemden de anlaşılacağı üzere, robotun sadece 

3 ekleminin (2, 4, 6) dinamik karakterizasyonunun yapılması 

yeterli olmaktadır. Bu amaçla, robotun sadece bu eklemlerine, 

farklı frekanslarda (0.01-30 Hz arasında) ve her bir frekansta 

180 saniye salınım yapacak şekilde, sinüzoidal eklem pozisyon 

komutları gönderildi. Bu frekans aralığı, insan doğal kol 

hareketinin maksimum frekansı (< 5Hz) göz önüne alınarak 

seçildi. Salınım süresi olan 180 saniye, belirlenen 0.01-30 Hz 

frekans aralığı için, robotun zamana bağlı geçici dinamik 

davranışının etkisinin kaybolup sürekli salınıma ulaştığı süre 

göz önüne alınarak belirlendi. Robotun iç sensörleri vasıtasıyla, 

verilen eklem pozisyon komutunu ne kadar iyi takip 

edebildiğini anlamak için hareket sırasındaki gerçek eklem 

pozisyon değerleri kaydedildi. Bütün veriler, FRI arayüzünün 

izin verdiği en yüksek frekans olan 1000 Hz’de toplandı. 

Zamana bağlı toplanan eklem poziyonu çıktıları ve referans 

eklem pozisyonu girdileri frekans uzayında incelenip, girdi ve 

çıktı sinyallerinin genliklerinin oranı ve aralarındaki faz farkı 

frekansa bağlı olarak hesaplandı. Bu bilgiler kullanılarak söz 
konusu eklemlerin her biri için bir transfer fonksiyonu, 𝑇𝑖(𝑠) 
elde edildi. Bu transfer fonksiyonunun payı için 1. dereceden, 

paydası için 2. dereceden bir polinom seçildi (burada robotun 

her ekleminin hareket kontrolünün PD ile sağlandığı 
varsayılarak transfer fonksiyonunun payının 1. dereceden, 

paydasının ise motor ve uzuv dinamiği göz önünde 

bulundurularak, 2. dereceden bir polinom olduğu 

varsayılmıştır). Bu sayede yukarıda bahsi geçen eklemler için, 

pozisyon girdisi ve çıktısı arasında, aşağıdaki transfer 

fonksiyonları elde edildi. 

 

𝑇2(𝑠) =
𝛩2(𝑠)

𝛩2
𝑟𝑒𝑓(𝑠)

=
25.69𝑠+749.3

𝑠2+29.04𝑠+752.7
                                           (16)            

 

𝑇4(𝑠) =
𝛩4(𝑠)

𝛩4
𝑟𝑒𝑓
(𝑠)
=

65.99𝑠+1679

𝑠2+72.97𝑠+1723
                                            (17) 

 

𝑇6(𝑠) =
𝛩6(𝑠)

𝛩6
𝑟𝑒𝑓(𝑠)

=
63.77𝑠+6564

𝑠2+95.39𝑠+6513
                                            (18) 

4. Tartışma 

Bahsi geçen eklemler için, deneysel verilerden elde edilen 

genlik ve faz açısı değerleri ile bu değerler kullanılarak 

uyarlanan transfer fonksiyonlarının frekansa bağlı genlik ve faz 

açısı değişimi sırasıyla Şekil 5, 6 ve 7’de verilmiştir. Şekil 5’te 

görüldüğü üzere, 2 numaralı eklem kalan bütün uzuvları ve 

motorları taşıdığı için frekans bant genişliği en az olan 

eklemdir. Ayrıca, aynı frekans için en fazla faz gecikmesi bu 

eklemin hareketinde olmaktadır. 6 numaralı eklem ise en az yük 

taşıyan eklem olduğu için hem bant genişliği söz konusu 

eklemler arasında en fazla olan hem de faz gecikmesi aynı 

frekans için en az olandır.  

 

 
Şekil 5: 2 numaralı eklem için karakterizasyon deneylerinden 

elde edilen genlik ve faz açısı değerleri ile bu değerler 

kullanılarak uyarlanan transfer fonksiyonun genlik ve faz 

açısının frekansa bağlı değişimi. 

 

 
Şekil 6: 4 numaralı eklem için karakterizasyon deneylerinden 

elde edilen genlik ve faz açısı değerleri ile bu değerler 

kullanılarak uyarlanan transfer fonksiyonun genlik ve faz 

açısının frekansa bağlı değişimi. 

 

Yukarıda verilen transfer fonksiyonları ve denklem (15) 

kullanılarak, robotun transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi elde 

edilmiştir. 

 

𝐺(𝑠) =
74.67𝑠5+9324𝑠4+8.96𝑒05 𝑠3+3.39𝑒07𝑠2+7.56𝑒08𝑠+8.06𝑒09

𝑠6+197.4𝑠5+2.08𝑒04𝑠4+1.21𝑒06𝑠3+4.12𝑒07𝑠2+8.07𝑒08𝑠+8.45𝑒09
         (19) 

 

𝑇2(𝑠) , 𝑇4(𝑠)  ve 𝑇6(𝑠)  kararlı olduğu için, bunların doğrusal 

kombinasyonu olarak elde edilen 𝐺(𝑠) ’in de kararlı olması 

beklenir. Kök-yer eğrisi (Şekil 8) incelendiğinde bütün köklerin 

sol yarım düzlemde olduğu görülmektedir. Şekil 9’da ise 
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robotun transfer fonksiyonun, 𝐺(𝑠), Bode genlik ve faz açısı 

eğrileri gösterilmiştir. Burada, sistemin faz marjininin 136 

derece olduğu görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

modelin kararlılığının gürbüz olduğu söylenebilir. 

 

 
Şekil 7: 6 numaralı eklem için karakterizasyon deneylerinden 

elde edilen genlik ve faz açısı değerleri ile bu değerler 

kullanılarak uyarlanan transfer fonksiyonun genlik ve faz 

açısının frekansa bağlı değişimi. 

 

 

Şekil 8: Robotun transfer fonksiyonunun, 𝐺(𝑠), kök-yer eğrisi. 

 

 

Şekil 9: Robotun transfer fonksiyonunun, 𝐺(𝑠), Bode genlik ve 

faz açısı eğrileri (içi dolu mavi noktanın -180 dereceye uzaklığı 

136 derecedir ve faz marjinini verir). 

5. Sonuçlar 

Bu bildiride, insanla beraber ortak görevler yapabilecek bir  

işbirlikçi robot kolunun admitans kontrolcü ile denetlenmesi 

için gereken ön çalışmalar anlatılmıştır. Özellikle, birleşik 

sistemin analizi için gereken robot modelinin deneysel olarak 

elde edilmesi detaylandırılmıştır. Gelecekte, birleşik systemin 

kararlılık ve şeffaflığı incelenip, kontrolcü tasarımı 

yapılacaktır. 

Teşekkür 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından EEAG-117E645 kodlu proje 

sözleşmesi kapsamında desteklenmektedir. 
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Özetçe 

Son yıllarda robotlar müze gibi yerlerde insanlara rehberlik 

etmekten yaşlı veya hasta insanlara yardımcı olmaya kadar 

çok geniş bir alanda kullanılmaktadırlar. Robotların bu 

görevlerde başarılı olabilmesi için bulunduğu konum hakkında 

anlamsal bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bina içi 

ortamlarda robotların bulunabileceği konumlar anlamsal 

olarak oda, koridor ve kapı olmak üzere üç temel sınıfa 

ayrılmaktadır. Bu çalışmada, robotun anlamsal konumunu 

sınıflandırmak amacıyla 2B lazer verisini girdi olarak kullanan 

bir derin öğrenme mimarisi önerilmektedir. Geçmiş 

çalışmalarda genellikle lazer verisi imgeye dönüştürülmüş ve 

derin öğrenme mimarileri imge verisi ile beslenmiştir. Ayrıca 

bu çalışmalarda oda ve koridor konumlarının başarılı bir 

şekilde sınıflandırılmasına rağmen kapı konumlarının 

sınıflandırma başarısı oldukça düşüktür. Önerilen yöntemde 

ham lazer verisi kullanılmıştır. Böylelikle imgeye 

dönüştürmek gibi ön işlemler gerektirmemektedir. İkinci 

olarak, veriye yönelim standartlaştırma uygulanmıştır. Bu 

sayede sınıf içi çeşitlilik azaltılmış ve kapıların sınıflandırma 

başarısı arttırılmıştır. Önerilen yöntem Freiburg79 lazer verisi 

kullanılarak test edilmiştir. Test sonuçları sınıflandırma 
başarısı göz önüne alınarak irdelenmiştir.  

 

Abstract 

In recent years, robots have been used from guiding people in 

museums to helping elderly or sick people. To achieve these 

tasks, they need to have semantic information about their 

locations. In indoor environments, the locations are divided 

into three main classes: room, corridor and doorway. In this 

paper, a deep learning architecture accepts 2D laser data is 

proposed to classify the semantic location of the robot. In the 

literature, laser data has been converted into images and the 

architectures have been fed. Also, despite the successful 

classification of room and corridor locations, the doorways are 

quite low. In proposed method, since raw laser data is used, 

there is no need any pre-processing. Pose normalization is 

applied to laser data to reduce intra-class variation and to 

increase the door classification success. The proposed method 

was tested using the Freiburg79 laser data. The test results 

were examined considering the classification success. 

 

1. Giriş 

Geçmişte 2B lazer verisi genellikle robotların konumlandırma 

ve seyrüsefer gibi temel görevlerinde kullanılmıştır. Ancak 

günümüzde robot konumlarının anlamsal olarak 

sınıflandırılmasını amaçlayan çalışmalarda da sıklıkla 

kullanılmaktadır. Robot konumlarının anlamsal olarak 

sınıflandırılması robotların müze gibi yerlerde insanlara 

rehberlik etmekten mars gibi yeni gezegenlerin keşfine, 

engelli, yaşlı veya hasta insanlara yardımcı olmaktan afet 

sonrası arama kurtarma görevlerinde arama ekipleriyle birlikte 

çalışmasına kadar çok geniş bir alanda kullanılmasına olanak 

sağlamıştır. Bina içi ortamlarda robotların bulunabileceği 

konumlar anlamsal olarak oda, koridor ve kapı olmak üzere üç 

temel sınıfa ayrılmaktadır. Şekil 1’de Freiburg Üniversitesi 79 

numaralı bina için robotların bulunabileceği anlamsal sınıflar 

verilmiştir. Şekilde mavi renkli noktalar oda konumlarını, 

kırmızı renkli noktalar koridor konumlarını ve sarı renkli 
noktalar ise kapı konumlarını göstermektedir 

Robotun algılayıcıları ile bulunduğu konumun anlamsal 

sınıfını belirlemesi anlamsal konum sınıflandırma problemi 

olarak tanımlanmaktadır [1]. 2B lazer verisi kullanarak 

anlamsal konum sınıflandırma problemine çözüm öneren ilk 

çalışmalardan biri Mozos ve arkadaşları [2] tarafından 

yapılmıştır. Bu çalışmada denetimli öğrenme yaklaşımlarından 

AdaBoost sınıflandırıcısı kullanılmıştır. Bu sınıflandırıcıyı 

beslemek amacıyla ham lazer okumaları ve lazer 

okumalarından elde edilen poligonlar kullanılarak 

dönüşümden bağımsız geometrik özellikler çıkarılmıştır. 

Önerdikleri yöntemi Freiburg79 lazer verisi kullanılarak test 

etmişlerdir. Test sonuçları incelendiğinde oda ve koridor 

konumlarının başarılı bir şekilde sınıflandırıldığı görülmüştür. 

Ancak kapı konumuna ait olan örnek sayısının oda ve koridor 

konumlarına ait olan örnek sayısına göre oldukça az olması 

kapı konumlarının başarılı bir şekilde sınıflandırılamamasına 

neden olmuştur. Benzer bir çalışmada Burak ve arkadaşları [3] 

Freiburg79 lazer verisini K-Means ve Learning Vector 

Quantization (LVQ) yöntemlerini kullanarak anlamsal olarak 

sınıflandırmaya çalışmışlardır. Bu çalışmada elde edilen  
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Şekil 1: Freiburg Üniversitesi 79 numaralı bina için robotların bulunabileceği anlamsal sınıflar. 

sonuçlarda da oda ve koridor sınıflarının başarı oranı 

yüksekken kapı sınıfı için başarı oranı düşüktür. Diğer yandan, 

kapı konumları bina içi ortamları oda ve koridor gibi anlamsal 

parçalara ayırdıkları için bu konumların tespit edilmesi 

robotların birçok görevinde kritik bir önem taşımaktadır. Bu 

noktada, kapıların konumlarının belirlenmesi için sezgisel 

veya kural tabanlı yaklaşımlar öneren çalışmalar olmuştur. Shi 

ve arkadaşları [4], oda ve koridor için sınıflandırma 

yaklaşımları uygularken, kapı konumları için ise Genişletilmiş 

Kalman Filtre yaklaşım ile duvarlar arasındaki kesim noktaları 

bulup, kapı genişliği ile uyan adaylar potansiyel kapı olarak 

değerlendirmektedir. Burak ve arkadaşları [5] yaptıkları 

çalışmada kapı konumlarının belirlenmesi için kural tabanlı bir 

yaklaşım önermişlerdir. Bu yaklaşımda, robot kapı 

konumunda olduğunda lazer verilerinde bir darboğaz 

karakteristiği ortaya çıktığı tespit edilerek bu karakteristiği 

arayan bir yöntem önerilmiştir.  

Freiburg79 lazer verisini kullanan bir diğer çalışma Shi ve 

Kodagoda [6] tarafından önerilmiştir. Bu çalışmada, yazarlar 

sınıf içerisindeki farklılıkları genelleştirmeyi amaçlamışlardır. 

Bunun için Genelleştirilmiş Voronoi Çizge (GVG), SVM 

(Destek Vektör Makinaları) ve CRF (Şartlı Rastgele Alanı) 

yaklaşımlarının olumlu yanlarını kullanan yarı denetimli bir 

yöntem önermiştir. Bu çalışmada iki farklı oda ve koridor için 

toplamda üç farklı sınıf için sonuçlar elde edilmiştir. Bu 

çalışmanın devamı niteliğindeki çalışma [7], özellik öğrenme 

aşamasında yerel bağlamı da dikkate almaktadır. 2B lazer 

verisinin tüm sınıfları sınıflandırabilecek yeterli bilgiye sahip 

olmamasından dolayı farklı boyutlarda iki oda ve koridor 

sınıflarından oluşmaktadır. 3 modülden oluşan derin öğrenme 

yönteminde, ilk modül farklı görüş alanları için Voronoi 

çizgeleri ile çok katmanlı girdiden oluşmaktadır. İkinci 

modülde ise, oluşturulan girdi çizgelerinden tam bağlantılı 

katmanlar kullanılarak özellik çıkarılmakta ve sınıflandırma 

yapılmaktadır. Son katmanda ise ilk modülde oluşturulan 

topolojik çizgelere göre güvenilirlik ağacı oluşturulur ve 
güvenirliği maksimize edecek şekilde bir karar verilir. 

İmge tabanlı nesne sınıflandırma problemlerinde 

uygulanan Evrişimsel Sinir Ağları (Convolutional Neural 

Network- CNN) ile öğrenilen özelliklerin doluluk 

ızgarasındaki kategorilere ait sınıfları da ayırabileceğinden 

yola çıkılarak CNN tabanlı yaklaşım önerilmiştir [8]. Bu 

çalışmada, Freiburg79 lazer verisi derin öğrenme mimarisinde 

kullanılmadan önce gri ölçekli resimlere benzer doluluk 

ızgarasına dönüştürülmektedir. LIDAR darbeleri (strike) 

arasındaki boşluktan dolayı olan “striping” ortadan kaldırmak 

için takip eden darbeler arasından örnekleme yapmaktadır. 

Ayrıca kategoriler arasındaki sayı dengesizliğine karşı yüksek 

hızda örnekleme yaparak (oversampling) [9] örnek sayıları 

yakın tutulmaya çalışılmıştır. Bu işlemde eğitim için 

kullanılan örneklerden oluşan havuzdan rastgele olarak tekrar 

seçim işlemi yapılarak sınıflar arasında belirli sayı oranı 

sağlanmıştır. 2 evrişimsel sinir ağları katmanından öğrenilen 

özellikler 3 tam bağlantılı katman ve softmax kayıp 

fonksiyonu kullanılarak koridor, oda ve kapı sınıfları için 

tanıma yapılmaktadır. Koridor ve oda sınıflarında başarılı 

sonuçlar elde eden derin öğrenme mimarisi kapı sınıfında 

başarısız sonuçlar elde etmiştir.  

Doluluk ızgarası ile CNN tabanlı başka bir yaklaşımda 

[10], her veri için tek bir sınıf yerine çoklu sınıflar 

bulunmaktadır. Açık oda, kapalı oda ve koridor olarak ayrılan 

sınıflar için lazer verisi, GMap ile alınan yerel harita verisi ve 

bunların birleşimi ile ayrı ayrı sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu çalışmada, robotun anlamsal konumunu sınıflandırmak 

amacıyla 2B lazer verisini girdi olarak kullanan uçtan uca bir 

derin öğrenme mimarisi önerilmektedir. 2B lazer verisi basit 

bir yapı içerdiğinden dolayı, oluşturulacak basit bir derin 

öğrenme mimarisi ile anlamlı bilgilerin öğrenilebileceği 

düşünülmektedir. Bundan dolayı oluşturulan mimari sadece 

tam bağlantılı katmanlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada 

geçmiş çalışmalardan farklı olarak ham lazer verisi herhangi 

bir ön işlem uygulamadan mimariye verilmektedir. Ayrıca 

geçmiş çalışmalarda oda ve koridor konumlarının başarılı bir 

şekilde sınıflandırılmasına rağmen kapı konumlarının 

sınıflandırma başarısı oldukça düşük ya da hiç sınıflandırmaya 

çalışılmadığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, kapı 

konumlarının sınıflandırma başarısını arttırmak amacıyla lazer 

verisine yönelim standartlaştırma uygulanmıştır. Bu şekilde 

sınıf içi çeşitliliğin azaltılması amaçlanmıştır. Önerilen 

yöntem Freiburg79 lazer verisi [11] kullanılarak test 

edilmiştir. Test sonuçları görsel ve sayısal olarak sunulmuş ve 
[8]’de sunulan CNN tabanlı yaklaşım ile karşılaştırılmıştır.  

2. Yöntem 

Bina içi ortamlarda robotların bulunabileceği konumlar 

anlamsal olarak oda, koridor ve kapı olmak üzere üç temel 

sınıfa ayrılmaktadırlar. Her bir sınıftaki laser taramaları 

kendilerine has özellikler taşımaktadırlar. Örneğin, bir oda 

konumundan alınan lazer taraması genellikle izotropiktir 

(Şekil 2(a)). Bir koridor konumuna ait lazer taraması koridora 

yayılan uzatılmış bir karakteristiğe sahiptir (Şekil 2(b)). 

Robotun kapı konumunda olduğu zaman elde edilen bir lazer 

taramasında kapının çerçevesine denk gelen bir darboğaz 

ortaya çıkmaktadır (Şekil 2(c)).  Dolayısıyla 2B lazer verisi ile 

alınan verilerin kolaylıkla geometrik yapıları çıkarılmaktadır. 

İşlenecek veri ve öğrenilecek sınıfların karmaşık 

olmamasından dolayı basit sinir ağları ile oluşturulacak derin 
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öğrenme mimarisi kullanılarak bu bilgilerin çıkarılabileceği 
fikri oluşmuştur. 

 

 
(a) Oda konumundan alınan lazer taraması 

 
(b) Koridor konumundan alınan lazer taraması 

 
(c) Kapı konumundan alınan lazer taraması 

Şekil 2: Oda, koridor ve kapı kategorilerine ait lazer 

taramaları. 

Önerilen yöntem, lazer verisine herhangi bir ön işlem 

uygulanmadan doğrudan uygulanabilmektedir. Ancak eğitim 

veri kümesi incelendiği zaman kapı konumuna ait verilerin 

oda ve koridor konumlarına ait veriler ile karşılaştırıldığında 

çok az olduğu gözlenmektedir. Sınıflara ait veri dağılımlarının 

farklı olması eğitim aşamasında sayıca fazla olan sınıflara 

doğru sapmaya neden olmaktadır. Ayrıca kapı olarak 

konumlandırılan verilerde kısmi olarak oda ya da koridor 

verilerinin de olması öğrenme aşamasını zorlaştırmaktadır. Bu 

problemlerin üstesinden gelebilmek için yönelim 
standartlaştırma aşaması gerçeklenmiştir. 

2.1. Yönelim Standartlaştırma 

Robotun aynı konumda bulunduğu ancak yöneliminin farklı 

olduğu bir durumda robotun yönelimine bağlı olarak lazer 

taramalarının önemli ölçüde değiştiği gözlemlenmiştir. Bu 

durum sınıf içi çeşitliliği arttırmaktadır. Derin öğrenme 

mimarileri doğası gereği eğitim aşamasında çok fazla veri 

gerektirmektedir. Sınıf içi çeşitliliğin çok fazla olduğu veri 

kümesinden her sınıf için uygun tanımlayıcı özellikler 

çıkarılması oldukça zor olmaktadır. Sınıflandırma başarısını 

arttırmak ve sınıf içerisindeki çeşitliliği azaltmak için lazer 

taramalarının standart bir yönelime göre kaydırılmaları  

gerekmektedir.  Bu çalışmada, aynı ya da birbirine çok yakın 

konumlarda elde edilen lazer taramalarının birbirleri ile 
uyuşmaları için dairesel kaydırma metodu kullanılmaktadır. 

          
           (a) Örnek 1                    (b)  Örnek 2 

 

            
(c) Orijinal lazer okumaları            (d)  Orijinal lazer taraması 

 

           
(e) Standart lazer okumaları           (f)  Standart lazer taraması 

Şekil 3: Yönelim standartlaştırma örnekleri. 

Şekil 3’te aynı noktadan fakat farklı robot yönelimleri için 

elde edilmiş iki lazer taraması örneği verilmektedir. Şekil 

incelendiğinde bu iki taramanın aynı açılardaki değerlerinin 

birbirleri ile uyuşmadığı görülmektedir. Bu lazer taramalarını 

herbirini kendi açısal yönelimleri kadar dairesel olarak 

kaydırdığımızda lazer taramalarının aynı hizaya geldiği 

görülmektedir. Bu sayede sınıf içi çeşitllik azaltılmıştır. 

Yönelim standartlaştırma için detaylı bilgi [3] numaralı 
yayında bulunmaktadır.  

2.2. Anlamsal Konum Sınıflandırma 

Tam bağlantılı katmanlar kullanılarak oluşturulan mimari girdi 

olarak lazer okumalarını vektör olarak kabul etmektedir. Şekil 

4’te önerilen mimari verilmektedir. Takip eden tam bağlantılı 

katmanlardaki nöron sayısı (512,256,128,64) olacak şekilde 

azaltılarak bilgiler özetlenmektedir. Her katmandan sonra 

aktivasyon fonksiyonu olarak düzleştirilmiş doğrusal birim 

(ReLU) ve grup normalizasyon (bash normalization) 

kullanılmaktadır. Sınıflara ait veri sayılarında farklılıklardan 

dolayı öğrenme aşamasını iyileştirmek için sırasıyla 0.5 ve 0.7 

oranında seyreltme uygulanmaktadır. Bu sayede belirli 

sınıflara karşı meyil azaltılmış ve ezberlemenin önüne 

geçilmiştir. Sınıflandırma katmanında,  softmax fonsiyonu ile 

modelin ürettiği skorlar üzerinden olasılıksal hesaplama 

yapılarak her sınıf için olasılık değeri üretilmektedir. Kayıp 

fonksiyonu olarak ise çapraz düzensizlik (cross-entropy loss) 
fonksiyonu kullanılmıştır.           
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Şekil 4: Tasarlanan derin öğrenme mimarisi. 

3. Deneysel Sonuçlar 

Önerilen yöntemin verimliliği test etmek için Freiburg79 veri 

kümesi kullanılmıştır. Bu veri kümesinde Freiburg 

Üniversitesi 79 numaralı binadan toplanmış 362 adet lazer 

okuması ve robotun pozisyon ve yönelim bilgileri 

bulunmaktadır. Lazer okumaları her 5 santimde rastgele robot 

yönelimi ile elde edilmiştir. Veri setinde bulunan okumalar 

oda, koridor ve kapı sınıfları için etkiletlenmiştir. Veri kümesi 

eğitim ve test olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Eğitim 

veri kümesi içerisinde 43624 oda, 16687 koridor ve 1449 kapı 

konumuna ait örnek bulunmaktadır. Test verisi kümesi ise 

50180 oda, 15516 koridor ve 701 kapı ile etiketlenmiş 
konumdan oluşmaktadır.  

Eğitim aşamasında ham veri ve standartlaştırılmış veri ayrı 

ayrı eğitilmiştir. Tensorflow kütüphanesi [12] kullanılarak 

oluşturulan mimaride optimizasyon algoritması olarak 0.0001 

öğrenme adımı ile Adam seçilmiştir. Ham ve 

standartlaştırılmış veriler için 50 epok ve 32’ li gruplar ile 

eğitilen modeller oluşturulmuştur. Eğitim kümesi içerisinden 

rastgele olarak seçilen %10 doğrulama kümesi kullanılarak, 

her epokta mimarinin başarımı ve öğrenme süreci 

incelenmiştir. Bu sayede mimarinin eğitim kümesini 

ezberlemediği test edilmiş ve doğrulama kümesi üzerinde 

alınan en iyi sonuçlardaki modeller kaydedilmiştir. Test 

aşamasında ise ham veri ve standartlaştırılmış veri ayrı ayrı 

eğitim aşamasında oluşturulan modelleri kullanarak test 

edilmiştir. Ayrıca önerilen yöntemin başarısı Goeddel ve 

Olson [8] önerdikleri CNN tabanlı yaklaşımın başarısı ile 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sayısal sonuçlar Tablo 1’de 

görsel sonuçlar ise Şekil 5’te verilmektedir. Önerilen 

yöntemin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler şu 

şekildedir: 1) Genel sınıflandırma doğruluğu (overall 

classification accuracy – ACC), 2) Sınıf başarı oranı (recall 

values of classes – Roda, Rkor, Rkapı), 3) Ortalama sınıf başarı 
oranı ( average recall – Rort).  

Tablo 1 ve Şekil 5 birlikte incelendiğinde ham veri 

kullanılarak elde edilen model için oda ve koridor sınıflarına 

ait örneklerin hemen hemen tamamının sınıflandırıldığı 

görülmektedir.  Bununla birlikte kapı sınıfına ait örneklerin 

sadece %29.7’si doğru olarak sınıflandırılmıştır. Bunun sebebi 

olarak kapı sınıfına ait örnek sayısının diğer sınıflarla 

karşılaştırıldığında çok az olması gösterilebilir. Derin öğrenme 

teknikleri sınıflara ait özellikleri öğrenmek için çok sayıda 

veri istemektedirler. En yüksek genel sınıflandırma başarısı 

(ACC) ham veri kullanılarak elde edilmiştir. Bu kriterin 

hesaplanmasında doğru olarak sınıflandırılmış örnek sayısı 

toplam örnek sayısına bölünmektedir. Dolayısıyla oda ve 

koridor sınıflarına ait örnek sayısı çok olduğu ve yüksek 
oranda doğru olarak sınıflandırıldığı için bu sonuç doğaldır.  

 Standartlaştırılmış veri için sayısal ve görsel sonuçlar 

incelendiğinde sınıf içi çeşitliliğin azalması ile birlikte kapı 

sınıfına ait örneklerin doğru sınıflandırılma oranı %55.1’e 

yükselmiştir. Bununla birlikte, oda sınıfına ait örneklerin 

doğru sınıflandırılma oranı %2.3 azalarak %97.4’e düşmüştür. 

Görsel sonuç incelendiğinde oda olarak sınıflandırılması 

gereken örneklerin kapı olarak sınıflandırıldığı 

gözlemlenmiştir. En yüksek ortalama sınıf başarısı (Rort) 

standartlaştırılmış veri ile elde edilmiştir. Bu kriterin 

hesaplanırken oda, koridor ve kapı sınıflarının ortalaması 

alınmaktadır. Dolayısıyla, kapı sınıflandırma oranının artması 

ile ortalama sınıf başarısı da artmıştır.  

Goeddel ve Olson [8] önerdikleri CNN tabanlı yaklaşım 

için sayısal ve görsel sonuçlar incelendiğinde oda ve koridor 

sınıfları için diğer yöntemlerde de olduğu gibi yüksek bir 

sınıflandırma başarısı olduğu görülmüştür. Ancak kapı 

örnekleri için sınıflandırma başarısı %15.5 olarak 
belirtilmiştir.  

Tablo 1. Freiburg79 test veri kümesi sayısal sonuçlar 

Yöntem ACC Rort Roda Rkor Rkapı 

Ham Veri 98.7 76.0 99.7 98.5 29.7 

Standart Veri 97.3 83.9 97.4 99.1 55.1 

CNN [8] 97.8 71.0 98.3 99.1 15.5 

4. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar 

Bu çalışmada, bina içi ortamlarda robotların 

bulunabileceği oda, koridor ve kapı konumlarının anlamsal 

olarak sınıflandırılması amaçlanmıştır. Denetimli öğrenme 

yöntemleri ile ortama ait lazer verisinden özellikler çıkarılarak 

eğitim aşaması gerçeklenmektedir. Çıkarılan özellikler ortama 

ve sınıflara göre değişiklik gösterebileceğinden tanıma oranını 

büyük oranda etkilemektedir. Bundan dolayı, uçtan uca 

tanımlı çok katmalı algılayıcılardan oluşan basit bir derin 

öğrenme mimarisi oluşturulmuştur.  Önerilen yöntemin test 

edilmesi için Freiburg79 veri kümesi kullanılmıştır. Veri 

kümesinde özellikle kapı sınıfına ait örnekler çok az 

olduğundan ve ayrıca sınıf içi veri çeşitliliğin fazla 
olmasından dolayı kapı tanıma oranı oldukça düşük  
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(a) Ham veri 

 

 
(b) Standartlaştırılmış veri 

 

 
(c) CNN [8] 

Şekil 5: Freiburg79 test veri kümesi görsel sonuçlar. 

çıkmaktadır. Bu problemin üstesinden gelmek için yönelim 

standartlaştırma uygulanmıştır. Sonuç olarak önerilen yöntem 

yönelim standartlaştırması ile birlikte oda ve koridor 

sınıflarının başarısını önemli ölçüde koruyarak kapı sınıfının 

başarısını %55.1 seviyesine yükseltmiştir. Önerilen yöntem ile 

elde edilen sonuçlar CNN tabanlı yaklaşım [8] ile 

karşılaştırılmış ve önerilen yöntemin daha iyi sonuçlar ürettiği 

gösterilmiştir. 

Gelecek çalışmalarda Freiburg79 veri kümesi ile elde 

edilen eğitim modellerinin farklı binalardan elde edilen veriler 

ile test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede bir ortamdaki 

veriler ile eğitilen modellin başka ortamlardaki verimliliği 
irdelenecektir.  
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Özetçe 

Bu çalışmada, 2 eklemli bir manipülatörün dinamik 

denkleminde yer alan belirsizlikler ve gürültünün bulunduğu 

durum için, belirlenen bir yörüngenin takip edilmesi 

probleminde farklı türden denetleyicilerin performans 

analizleri ele alınmaktadır. Bu problemin çözümünde robotik 

alanında sıkça kullanılan kontrol yöntemleri incelenmiş, farklı 

tipteki kontrolcüler ele alınarak karşılaştırılmıştır.  İlk olarak 

PID denetleyici gürültü ve sürtünme altında belirlenen bir 

yörüngenin takip edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Ardından 

sistem dinamiğinde bulunan gürültü ve sürtünme altında 

yörünge takibinin gürbüz bir şekilde sağlanamamasından 

dolayı kayan kipli kontrolcü tasarlanmıştır. 

Robot manipülatörlerin doğrusal olmayan sürtünme ve 

eklemlerin esnekliği gibi belirsizliklerini de modelleyebilmek 

için yapay sinir ağları kullanılmıştır. Modellenen belirsizliklere 

karşı iyi bir kontrolcü olduğu bilinen uyarlamalı kontrol, kayan 

kipli kontrolcüyle birlikte bu sistemde denetleyici olarak 

kullanılmış ve belirlenen yörüngenin takibi gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada kullanılan PID denetleyici, kayan kipli kontrolcü 

ve uyarlamalı kayan kipli denetleyici yörünge takibi 

bakımından karşılaştırılmıştır. 

Abstract 

In this work, comparison of different type of controllers are 

obtained for trajectory tracking of two link manipulators with 

uncertainties and disturbances in the dynamic equations. In the 

solution of this problem, commonly used control methods in 

robotics are examined and compared with different types of 

controllers. Firstly, PID type of controller is used for trajectory 

tracking under the disturbance and friction. While the system 

under disturbance and friction, results of the PID controller is 

not convinced so, robust sliding mode controller is designed for 

trajectory tracking of two link manipulator.      

Neural network is used to model uncertainties such as link 

flexibility and friction in the nonlinear two link robot 

manipulator equations. Sliding mode control and the well-

known adaptive control technique are used together for 

trajectory tracking due to modelled uncertainties. Last, 

trajectory tracking performances are compared for PID 

controller, sliding mode controller and adaptive sliding mode 

controller.  

1. Giriş 

Günümüzde robot teknolojisinin ilerlemesi ve 

manipülatörlerin yaygın olarak kullanılmasından dolayı, bu 

sistemlerin hareket kontrolü bu alanda yapılan çalışmaların 

odak noktası olmaktadır. Yörünge izleme probleminde başlıca 

amaç sistemin kararlılığını iyileştirmek ve referans yörünge 

takip hatalarını en aza indirgemektir. Bu çalışmada farklı 

kontrol yöntemleri gürültü ve sürtünme altında uygulanmış, 

farklı sonuçlar alınmış ve bu kontrol yöntemlerinin analizleri 

yapılmıştır. Burada kullanılan kontrol yöntemleri model tabanlı 

veya modelden bağımsız olarak 2 kısımda incelenebilir. Model 

tabanlı olarak PID ve kayan kipli kontrolcülerin kullanılması ile 

birlikte model bağımsız olarak yapay sinir ağları tabanlı 

uyarlamalı kayan kipli kontrolcülerin kullanıldığı uygulamalar 

da görülmektedir [1]. 

Model tabanlı olarak PID denetleyicinin birçok çalışmada 

kullanıldığı görülmektedir [2]. PID denetleyicilerin genellikle 

rijit robot manipülatörlerde iyi sonuçlar verdiği görülmektedir 

[1,2]. Hassaslık gerektiren çalışmalarda PID denetleyicilerin 

gürültü ve sürtünme altında istenilen yörünge takibini gürbüz 

bir şekilde yapamamasından dolayı kayan kipli kontrolcülerin 

ortaya çıktığı görülmektedir. Literatürdeki çalışmalar 

incelendiğinde kayan kipli kontrolcünün sistem 

belirsizliklerine ve gürültülere karşı gürbüz bir kontrol 

sağladığı görülmektedir [3-6]. Bu sebepten bu çalışmada model 

tabanlı olarak incelediğimiz kısımda PID ile kayan kipli 

kontrolcüyü sistemimize uygulayarak karşılaştırdık. 

Bir robot manipülatör için doğrusal olmayan sürtünmeler 

ve manipülatörün bağlantılarındaki esneklikler gibi 

belirsizliklerden dolayı kesin dinamik modelin elde edilmesi 

kolay değildir. Bu sebepten dolayı, bu çalışmada modelden 

bağımsız bir sistem tercih edilerek, robot manipülatörlerin 

kesin olarak tahmin edilmesi güç dinamik parametrelerin 

getirdiği karmaşıklığın önüne geçilmiştir. Belirsiz 
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parametrelerin modellenmesinde yapay sinir ağlarının 

kullanıldığı önceki çalışmalarda görülmektedir [5-7]. Bu 

sebepten çalışmada model bağımsız olarak inceleyeceğimiz 

kısımda robot manipülatörlerin doğrusal olmayan sürtünme ve 

eklemlerin esnekliği gibi belirsizlikleri modellemek için yapay 

sinir ağları kullanılmıştır. Sonrasında bu belirsizliğe karşı 

gürbüz bir kontrol sağladığı bilinen [5] kayan kipli uyarlamalı 

kontrol denetleyici olarak sisteme uygulanmıştır. Uygulama 

sonucunda çıkan sonuçlar model tabanlı olarak incelediğimiz 

kısımdaki PID ve kayan kipli kontrolcüler ile karşılaştırılmıştır. 

Bu çalışmanın 2. bölümünde ilk olarak 2 eklemli bir 

manipülatöre ait matematiksel modelin çıkarımı verilmektedir. 

3. kısımda PID kontrolcü, kayan kipli kontrolcü ve kayan kipli 

uyarlamalı kontrolcü tasarımları gösterilmektedir. Bu 

denetleyicilerin kullanılması ile elde edilen simülasyon 

sonuçları 4. bölümde verilmiştir. 5. kısımda ise elde edilen 

sonuçların tartışıldığı ve yakın gelecekte yapılması planlanan 

çalışmalardan bahsedilmektedir. 

2. Modelleme 

Bu çalışmada kullanılan denetleyiciler 2 bağlantılı bir robot 

manipülatör üzerinde kullanılmaktadır. 𝑛 -eklemli bir robot 

manipülatör için, eklemlere uygulanan torku veren denklem 

(1)’de gösterilen matematiksel model ile ifade edilir. 

𝑀(𝑞)�̈� + 𝑉𝑚(𝑞, �̇�)�̇� + 𝐺(𝑞) + 𝐹(�̇�) + 𝜏𝑑 = 𝜏  (1) 

Burada 𝑞 𝜖 𝑅𝑛, �̇� 𝜖 𝑅𝑛 𝑣𝑒 �̈� 𝜖 𝑅𝑛 sırasıyla eklemlere ait 

konum, hız ve ivmelenmeyi göstermektedir. Ayrıca 

𝑀(𝑞)𝜖𝑅𝑛𝑥𝑛  simetrik bir kesin pozitif atalet matrisine, 

𝑉𝑚(𝑞, �̇�)𝜖𝑅𝑛𝑥𝑛 Coriolis ve merkezkaç kuvvetlerinin matrisine, 

𝐺(𝑞)𝜖𝑅𝑛𝑥1  ağırlık vektörüne, 𝐹(�̇�)  dinamik sürtünme 

kuvvetine, 𝜏𝑑 bilinmeyen gürültüye karşılık gelmektedir. 

 

Şekil 1: 2 eklemli robot manipülatör 

Yukarıda bahsedilen manipülatör denklemindeki matris ve 

vektörlerden oluşan birimleri bu çalışmada aşağıdaki şekilde 

verilmektedir. 

𝑀(𝑞)=[
𝑀11 𝑀12

𝑀21 𝑀22
], 𝑉𝑚(𝑞, �̇�)=[

𝑉𝑚11 𝑉𝑚12

𝑉𝑚21 𝑉𝑚22
] 

𝑀11 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑎1
2 + 𝑚2𝑎2

2 + 2𝑚2𝑎1𝑎2 cos 𝜃2 (2) 

𝑀12 = 𝑀21 = 𝑚2𝑎2
2 + 𝑚2𝑎1𝑎2 cos 𝜃2   (3) 

𝑀22 = 𝑚2𝑎2
2     (4) 

𝑉𝑚11 = −𝑚2𝑎1𝑎2�̇�2 sin 𝜃2    (5) 

𝑉𝑚12 = −𝑚2𝑎1𝑎2(�̇�1 + �̇�2) sin 𝜃2   (6) 

𝑉𝑚21 = 𝑚2𝑎1𝑎2�̇�1 sin 𝜃2    (7) 

𝑉𝑚22 = 0      (8) 

𝐺(𝑞) = [
(𝑚1 + 𝑚2)𝑔𝑎1 cos 𝜃1 + 𝑚2𝑔𝑎2 cos(𝜃1 + 𝜃2)

𝑚2𝑔𝑎2 cos(𝜃1 + 𝜃2)
] (9) 

𝐹(�̇�) = [
𝑘𝑠𝑔𝑛(�̇�1)

𝑘𝑠𝑔𝑛(�̇�2)
]                 (10) 

𝜏𝑑 = [
𝑘 sin(𝑡)
𝑘 sin(𝑡)

]                  (11) 

Robot manipülatörün eksen tarafı Şekil 1 de verilmiş, 

değişken açıları 𝜃1 , 𝜃2  olarak gösterilmiştir. 𝑎1, 𝑎2  link 

uzunluklarını belirtirken, 𝑚1  ve 𝑚2  linklerdeki hareketli 

ağırlıkları temsil etmektedir. 

3. Kontrolcü Tasarımları 

3.1. PID Kontrolcü Tasarımı 

Bu bölümde sabit sürekli gürültülerde iyi şekilde yörünge 

takibi yapan PID kontrolcü robot manipülatöre 

uygulanmaktadır. Kontrolcü bilindiği üzere 3 sabit parametre 

içermekte,  𝐾𝑝  sistemin daha hızlı tepki vermesini sağlarken, 

𝐾𝑑  sistemin daha çabuk dengeye gelmesini sağlamaktadır. 𝐾𝚤 

ise sistemin kalıcı hal durum hatasını azaltmaktadır. Bu 

aşamada (1) de gösterilen denklemde �̈� ’ı denklem (12)’de 

gösterildiği gibi seçerek tanımlanmış olur. 

�̈� = �̈�𝑑 + 𝐾𝑑�̇� + 𝐾𝑝𝑒 + 𝐾𝚤 ∫ 𝑒                (12) 

Denklem (12)’de seçilen �̈�  izleme hatasının sıfıra 

yakınsamasını sağlar ve aşağıdaki formüle ulaşmayı sağlar. 

�̈�𝑑 + 𝐾𝑑�̇� + 𝐾𝑝𝑒 + 𝐾𝚤 ∫ 𝑒 = 0                (13) 

Bu sayede hata 𝐾𝑑, 𝐾𝑝, 𝐾𝚤 değerlerine göre 0’a daha hızlı, daha 

dengeli şekilde ulaşabilmektedir. Sistemin kararlı bir halde 

olması için 𝐾𝑑 , 𝐾𝑝 , 𝐾𝚤  değerleri sıfırdan büyük olması 

gerekmektedir. Şekil 2 de tasarıma ait blok diyagramı 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: PID kontrolcünün robot manipülatöre uygulanması 

 

1/𝑠 

𝐾𝑝 

𝐾𝚤 

𝐾𝑑 

𝑀(𝑞) 

𝑉𝑚(𝑞, �̇�) 

Robot 

Kol 

𝑒 

�̈�𝑑 

𝑞𝑑 

�̇�𝑑 

𝑞 

𝑞 

𝑞 �̇� 

�̇� 
𝜏 

𝛳2 

𝛳1 

𝑎1 

𝑎2 

𝑚1 

𝑚2 

𝑦 

𝑥 
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3.2. Kayan Kipli Kontrolcü Tasarımı 

Bu bölümde yörünge takibini gürültülere ve sürtünmeye 

karşı dirençli bir kontrolcü olduğu öngörülen kayan kipli 

kontrolcü tasarımından söz edilecektir. Bu çalışmada kayma 

yüzeyi aşağıdaki gibi seçilmiştir. 

𝑠 = �̇� + 𝛬𝑒                  (14) 

Burada 𝑒  ve �̇�  sırasıyla hatayı ve hatanın türevini 

göstermektedir. 

Bu aşamada kontrolcüyü uygulayabilmek için aşağıdaki 

yöntem uygulanmıştır. 

�̇� = �̈� + 𝛬�̇� = (�̈�𝑑 − �̈�) + 𝛬�̇�                 (15) 

Sistemin kayma yüzeyine ulaşabilmesi için sabit orana ulaşma 

kanunu kullanılmış, kayma yüzeyinde tutabilmesi için ise 

satürasyon fonksiyonundan yararlanılmıştır. Satürasyon 

fonksiyonu torktaki anlık değişmeleri azaltabildiğinden dolayı 

tercih edilmiştir. Satürasyon fonsiyonu yerine signum 

fonksiyonun kullanılması anlık değişimlere olan 

hassasiyetinden kaynaklı, kayma yüzeyinde tutmaya çalışırken 

torkta çok fazla titreşime sebep olduğundan tercih edilmemiştir. 

Sabit orana ulaşma kanunu ise kayan yüzeyi direk 0’a çekmeye 

çalışacaktır. Bu sayede hata sıfır olmaya zorlanacaktır. 

�̇� = −𝑑𝑠𝑎𝑡(𝑠)                  (16) 

Kullanılan satürasyon fonksiyonu aşağıda belirtilmiştir: 

𝑠𝑎𝑡(𝑠) = {
1, 𝑠 > 𝛥 
𝑘𝑠, 𝑠 ≤ 𝛥

−1, 𝑠 < −𝛥
   𝑘 =

1

𝛥
                (17) 

(16) denklemi (15) de yerine yazıldığında kontrolcü (18) elde 

etmiş olunur. 

�̈� = �̈�𝑑 + 𝛬�̇� + 𝑑𝑠𝑎𝑡(𝑠)                 (18) 

(16) denkleminde değerin negatif olmasının sebebi Lyapunov 

fonksiyonu ile gösterilebilir. Bu fonksiyon sistemin kararlı 

olması ile ilişkilidir. Burada Lyapunov fonksiyonu aşağıdaki 

gibi seçilmiştir: 

𝑉 =
1

2
𝑠𝑇𝑠                  (19) 

�̇� = 𝑠�̇� = (�̇� + 𝛬𝑒)(−𝑑𝑠𝑎𝑡(𝑠)) ≤ 0                (20) 

Denklem (20) de seçilen Lyapunov fonksiyonun türevinin 

0’dan küçük olması gerekmektedir. Bu sebepten �̇�  negatif 

olmalıdır. Kayan kipli kontrolcü blok şeması Şekil 3’te 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 3: Kayan kipli kontrolcünün robot manipülatöre 

uygulanması  

3.3. Yapay Sinir Ağı Temelli Kayan Kipli Uyarlamalı 

Kontrol Tasarımı 

Bu bölümde yukarıda bahsedilen kayan kipli kontrolcüden 

bir Radyal Temelli Fonksiyon (RBF) yapay sinir ağı 

tanımlayıcısından ve uyarlamalı kontrolden oluşan tasarımı 

robot manipülatörün yörünge izleyebilmesi için tasarlanmıştır. 

Yapay sinir ağı giriş kısmında bahsedildiği üzere robot 

manipülatör dinamiği belirsizliğini temsil etmektedir. 

Uyarlamalı kontrol literatüründe yapay sinir ağı özünde olan 

yaklaşma yeteneklerinden dolayı bilinmeyen lineer olmayan 

sistemlere yaklaşmak için yaygın olarak kullanılır [1]. Yapay 

sinir ağının fonksiyonu aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

𝑓1(𝑥) = 𝑊𝑇𝜙(𝑋) + 𝜀(𝑋)                 (21) 

Denklem (21)’de X giriş vektörünü, 𝑊𝜖𝑅𝑛𝑥2 ağırlık vektörünü 

gösterir. Her 𝑊 elemanı bir 𝜙 fonksiyonun katsayısını temsil 

etmektedir. 𝜀(𝑋) ise yapay sinir ağının yaklaşım hatasını temsil 

eder. 𝜙 fonksiyonu n>1 nöronların sayısı olmak üzere bir vektör 

oluşturulmuştur ve 𝜙(𝑋) = [𝜙1(𝑋), 𝜙2(𝑋), … , 𝜙𝑛(𝑋)]𝑇 

şeklinde gösterilmiştir. Denklem (22)’de gösterilen 𝜙𝑖(𝑋) RBF 

fonksiyonudur. 

𝜙𝑖(𝑋) = exp (
||𝑥−𝑐𝑖||2

𝜎𝑖
2

) 𝑖 = 1,2, … , 𝑛               (22) 

𝑐𝑖ve 𝜎𝑖 nöronun merkezi ve genişliğidir.  

RBF aşağıdaki denkleme yaklaşması beklenmektedir. 

𝑀(𝑞)�̇� = 𝑀(�̈�𝑑 − �̈� + 𝛬�̇�) = 𝑀(�̈�𝑑 + 𝛬�̇�) − 𝑀�̈�               (23) 

= 𝑀(�̈�𝑑 + 𝛬�̇�) − 𝑉𝑚𝑠 + 𝑉𝑚(�̇�𝑑 + 𝛬𝑒) + 𝐺 + 𝐹 + 𝜏𝑑 − 𝜏  (24) 

RBF, denklem (24) içerisinden çekilecek olan  
𝑓(𝑋) fonksiyonuna yakınsayacaktır. 

𝑓(𝑋) = 𝑀(𝑞)(�̈�𝑑 + 𝛬�̇�) + 𝑉𝑚(�̇�𝑑 + 𝛬𝑒) + 𝐺 + 𝐹              (25) 

(25) denklemi (24) te yerine yazıp kayan değişkenin 0’a 

yakınsayacağını varsayarsak kontrolcü aşağıdaki gibi elde 

edilir: 

𝜏 = 𝑓(𝑋) − 𝑉𝑚𝑠 + 𝜏𝑑                 (26) 

Denklem (26)’dan elde edilen sonuç ve RBF den gelecek olan 

hata payı (𝜀(𝑋)) da düşünüldüğünde, kontrolcü tasarımı 

𝜏 = 𝑓1(𝑋) + 𝐾𝑣𝑠 + 𝑣                 (27) 

biçiminde olur. Bu kontrolcü tipini seçerken dışarıdan gelecek 

olan 𝜏𝑑 ve RBF ten gelecek olan 𝜀(𝑋) hatasını yok etmek adına 

𝑣  değişkeni eklenmektedir. Bu durumda 𝐾𝑣  uyarlamalı 

denetleyici katsayısı sistemin gürbüz olması amacıyla 

kullanılmıştır.  𝑓1(𝑋) , 𝑓(𝑋) ’e yakınsayacağından 𝑣  gürültüye 

ve hataya karşı direnç sağlayacaktır, 𝐾𝑣  ise sistemin 

kararlılığını sağlayacaktır. 𝑓1(𝑋)’in girişleri (25) denkleminden 

tahmin edildiği gibi X = [�̈�𝑑 , �̇�, �̇�𝑑, 𝑒, 𝑞𝑑] olarak belirlenmiştir. 

𝑣 = −𝑏𝑠𝑔𝑛(𝑠)                  (28) 

𝑠𝑔𝑛(𝑠) = {
  +1, 𝑠 > 0  

   0, 𝑠 = 0
−1, 𝑠 < 0

                 (29) 

Lyapunov fonksiyonundan ise, 𝐾𝑣  değerinin pozitif olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu denetleyici için seçilen Lyapunov 

fonksiyonu denklem (30)’da gösterilmektedir. 

𝑞 
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𝑉 =
1

2
𝑠𝑇𝑀𝑠                  (30) 

Denklem (28)’de gösterilen 𝑣 değişkeni kayma yüzeyine bağlı 

olarak değişmektedir. Bu sistemde temel olarak uyarlamalı 

kontrol kullanılmış ve sistemin kararlılığını bu kontrolcü 

belirlemiştir. Bu sayede yapay sinir ağından gelecek olan 

belirsizlikler kararlı hale getirilmiştir. Ayrıca bütün gürültülere 

ve RBF ten gelecek olan 𝜀(𝑋)  hatasına karşı kayan kipli 

kontrolcü kullanılmış, böylece gürbüz bir sistem elde edilmiştir. 

Bu bölümü özetleyen blok diyagramı Şekil 4’te verilmektedir. 

 

Şekil 4: Yapay sinir ağı tabanlı manipülatör kontrolü     

4. Benzetim Sonuçları 

Robot manipülatöre ait modelin çıkarılmasında Lagrange 

yaklaşımından yararlanılmıştır. İlk olarak 2 eklemli 

manipülatör PID denetleyici kullanarak belirlenen yörüngeyi 

izlemesi sağlanmıştır. Sürtünme ve gürültünün olmadığı 

durumda yörünge takibinde iyi sonuçlar vermesine rağmen bu 

bozucu girişler modele eklendiğinde yörünge takibinde 

sapmaların meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu istenmeyen 

sapmaların önüne geçebilmek için farklı bir denetleyici tipi olan 

kayan kipli kontrolcü ele alınmıştır. Dış gürültülere ve sistem 

belirsizliklerine karşı gürbüz bir denetleyici olduğu bilinen 

kayan kipli kontrolcünün daha iyi sonuçlar verdiği 

gözlemlenmiştir. Bu denetleyici modeline gürültü ve sürtünme 

etkisi uygulandığında PID tipi denetleyiciye göre sapmaların 

daha az olduğu sonuçlar elde edilmiştir. Sürtünme ve gürültü 

altında ideal yörünge ile takip edilen yörünge arasındaki farkın 

0.00005 gibi çok küçük değerlerde olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

aşamada PID ve kayan kipli kontrolcü karşılaştırılmış, farkları 

incelenmiştir. 

Denetleyici tiplerindeki farklılıkların haricinde modeldeki 

belirsizlikler dinamik denklemlerde yer almadığından, dinamik 

yapının tamamen bilindiği varsayılarak denetleyiciler dizayn 

edilmiştir. Yapay sinir ağı tabanlı tasarım ise yörünge izleme 

probleminde robot manipülatör dinamiği belirsizliklerini 

modellemek amacıyla kullanılmaktadır. En yaygın akıllı 

hesaplama yaklaşımlarından biri olan yapay sinir ağı doğal bir 

öğrenme kabiliyetine sahiptir. Yapay sinir ağı doğrusal 

olmayan sürekli bir işleve rastgele bir doğrulukla 

yaklaşabilmektedir. Bu çalışmada yapay sinir ağının yaklaştığı 

doğrusal olmayan sistem ise manipülatör dinamiğidir. Yapay 

sinir ağı yaklaşımda bulunurken formülünden gelen hatalar ise 

belirsizlikleri temsil etmektedir. Bu çalışmada da yapay sinir 

ağı tasarımı yapıldıktan sonra uyarlamalı kayan kipli kontrolcü 

kullanılmıştır. Uyarlamalı kontrol, sistemin kararlılığı için 

gerekli bir parametredir. Bu çalışmada bütün sistemler 

Matlab/Simulink üzerinde oluşturulmuş ve simulasyonlar bu 

program üzerinden yapılmıştır. Aşağıdaki tablolarda sırasıyla 

robot manipülatör parametreleri ve simülasyon girişleri 

verilmektedir. 

Tablo 1: Robot manipülatör parametreleri 

ROBOT MANİPÜLATÖR PARAMETRELERİ 

𝒎𝟏 1 kg 

𝒎𝟐 1 kg 

𝒂𝟏 1 m 

𝒂𝟐 1 m 

𝒈 9,8 m/𝑠2 

Tablo 2: Simülasyon girişleri 

GİRİŞLER 

𝒒𝒅𝟏
 0.1sin (𝜋t) 

𝒒𝒅𝟐
 0.1cos (𝜋t) 

𝝉𝒅𝟏
 0.5sin (t) 

𝝉𝒅𝟐
 0.5sin (t) 

𝑭(�̇�𝟏) 0.5sign (�̇�1) 

𝑭(�̇�𝟐) 0.5sign (�̇�2) 

 

PID denetleyici uygulanırken 𝐾𝑝, 𝐾𝑑 , 𝐾𝚤  katsayılarını 

sırasıyla 100, 20, 500 değerleri olarak belirlendi. Bu durumda 

elde edilen 1. ve 2. bağlantılara ait açı değişkenlerine ait 

yörünge sonuçları Şekil 5 ve 6’da gösterilmektedir. 

 

Şekil 5: PID denetleyici uygulandığında 1. bağlantının izlediği 

yörünge 

 

Şekil 6: PID denetleyici uygulandığında 2. bağlantının izlediği 

yörünge 
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Kayan kipli denetleyici aynı parametrelere sahip 2 

bağlantılı manipülatöre uygulanmıştır. Referans olarak yine 

Tablo 2’de belirtilen açı değişkenlerine ait yörüngeler 

seçilmiştir. Bu durumda manipülatörün eklemlerine ait açı 

değişimleri Şekil 7 ve 8’da gösterilmektedir. Bir önceki PID tipi 

denetleyiciye göre yörünge takibinde eklem değişkenlerinin 

hata oranlarının belirgin biçimde azaldığı gözlenmektedir. 

 

Şekil 7: Kayan kipli kontrolcü uygulandığında 1. bağlantının 

izlediği yörünge  

 

Şekil 8: Kayan kipli kontrolcü uygulandığında 2. bağlantının 

izlediği yörünge  

Kayan kipli kontrolcü ile denetlenen manipülatörün istenen 

yörüngeyi takip etmesi için her 2 bağlantıya uygulanması 

gerekli tork miktarları Şekil 9 ve 10’de gösterildiği gibidir. Bu 

grafikler incelendiğinde tork değerlerinde beklenildiği gibi 

gürültünün (chattering) oluşmadığı gözlemlenmiştir. 

Aynı manipülatör kullanılarak belirlenen yörüngenin 

takibinde yapay sinir ağı tabanlı kayan kipli uyarlamalı 

denetleyicinin kullanılması durumunda her iki ekleme ait açı 

yörüngeleri Şekil 11 ve 12’te gösterilmektedir. 

 

Şekil 9: Kayan kipli kontrolcü uygulandığında 1. bağlantıya 

uygulanan tork

 

Şekil 10: Kayan kipli kontrolcü uygulandığında 2. bağlantıya 

uygulanan tork 

 

Şekil 11: Kayan kipli uyarlamalı kontrolcü uygulandığında 1. 

bağlantının izlediği yörünge 
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Şekil 12: Kayan kipli uyarlamalı kontrolcü uygulandığında 2. 

bağlantının izlediği yörünge 

Denetleyiciler hata miktarları olarak karşılaştırıldığında PID 

denetleyici uygulandığında 0.02’lik hata, kayan kipli kontrolcü 

uygulandığında 0.00005’lik hata ve yapay sinir ağı tabanlı 

kayan kipli uyarlamalı kontrol uygulandığında 0.0015’lik hata 

değerleri elde edilmiştir. Yapay sinir ağı tabanlı kayan kipli 

uyarlamalı kontrolcü uygulandığında her 2 bağlantı için 

uygulanan tork grafikleri Şekil 13 ve 14’te gösterilmektedir. Bu 

gösterilen tork grafiklerinde 𝑠𝑔𝑛(𝑠)  fonksiyonu 

uygulanmasına rağmen gürültünün (chattering) az miktarda 

olduğu gözükmektedir. 

 

Şekil 13: Kayan kipli uyarlamalı kontrolcü uygulandığında 1. 
bağlantıya uygulanan tork 

 

Şekil 14: Kayan kipli uyarlamalı kontrolcü uygulandığında 2. 
bağlantıya uygulanan tork 

5. Tartışma 

Bu çalışmada iki eklemli bir manipülatörün 3 farklı 

denetleyici yapısı ile kontrolü ele alınmıştır. İlk olarak sistem 

dinamiğinden kaynaklanan belirsizliklerin ele alınmadığı rijit 

manipülatör modeli PID tipi denetleyici kullanarak yörünge 

takibi gerçekleştirilmiştir. Benzetim sonuçlarında gösterildiği 

gibi belirlenen yörüngenin takibinde küçükte olsa hataların 

meydana geldiği görülmüştür. Dış gürültülere ve sistem 

belirsizliklerine karşı gürbüz bir denetleyici olmasından dolayı 

kayan kipli denetleyici ile belirlenen aynı yörünge takip edilmiş 

bu defa hata miktarının PID tipi denetleyiciye göre çok daha 

düşük seviyelere ulaşması sağlanmıştır.  Robot manipülatör 

dinamiği belirsizliklerinin modellenerek benzetim sonuçlarında 

gösterilebilmesi için bu defa yapay sinir ağları tabanlı 

uyarlamalı gürbüz bir denetleyici yapısı kullanılmıştır. Bu 

denetleyici ile de PID denetleyici kullanılarak elde edilen hata 

oranlarından daha az miktarlarda yörünge hataları tespit 

edilmiştir. Ayrıca kayan kipli denetleyiciler için kronik 

problem haline gelmiş gürültü (chattering) etkisi 

gözükmemiştir.  

Robotik sistemlerin birçok alanda kullanılması ile daha 

fazla hassasiyete ve daha az hata oranına sahip denetleyicilerin 

tercih edileceği açıktır. İlerleyen çalışmalarımızda farklı 

dinamik sistemlerin denetlenmesinde model tabanlı 

yaklaşımlar üzerine gidilecek ve hesaplamalı tork kontrolü 

dışında bulanık mantık gibi öğrenme algoritmaları ile kayan 

kipli denetleyici yapılarının kullanıldığı melez, gürbüz ve 

uyarlamalı yapılar incelenecektir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, iki tekerlekli kendini dengeleyen bir robotun 
tasarımı ve gerçeklemesi yapılmıştır. Bu kapsamda, robotun 
mekanik, elektronik ve kontrol kısımlarına yönelik çalışmalar 
yapılmıştır. Bu tür robotlarda en önemli sorun robotun dengede 
kalması yani dik durmasıdır. Bu amaçla, Ziegler-Nichols 
yöntemi ile bir PD kontrolör tasarlanmış ve performansı 
incelenmiştir. Açı kontrolünden sonra robotun konum kontrolü 

için bir PI kontrolör kullanılmıştır ve bu kontrolörün katsayıları 
manuel olarak elde edilmiştir. Tasarlanan kontrolörler, 
sistemden aldığı anlık açı ve konum bilgilerini, referans açı ve 
referans konum değerleri ile karşılaştırarak bir gerilim 
üretmektedir. Bu gerilim girişi ile DC motorlar çalıştırılır ve 
üretilen tork ile sistem dengede durmaya ve konumunu 
korumaya çalışır. 

Abstract 

In this paper, design and implementation of a self-balancing 
robot with two wheels is made. In this context, developments 
have been made in the mechanical, electronic and control parts 
of the system. The most important problem in such robots is 
that the robot should stay in balance, or stands upright. For this 
purpose, a PD controller method is designed by using Ziegler-
Nichols method and its performance is analyzed. After the 
angle control, a PI controller is used for position control of the 

robot and the coefficients of this controller are obtained 
manually. The controllers generate a voltage by comparing the 
instantaneous angle and position information they receive from 
the system with the reference angle and reference position 
values. The controllers operate DC motors with this voltage and 
generated torque tries to stand in balance the system and 
maintain its position. 

1. Giriş 

İki tekerlekli kendini dengeleyen robotlar, doğrusal olmayan 
yapısı ve doğası gereği kararsız olması sebebiyle birçok 
araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu özellikleri, araştırmacılara 

konuyla ilgili çeşitli kontrol teorilerini test etmek ve bunun gibi 
karmaşık bir doğrusal olmayan sistemde nasıl davrandıklarını 
görmek için iyi bir ortam sağlar. Doğrusal olmayan yapısı 
nedeniyle yaygın kontrol teorilerinden olan ters sarkaç modeli 
temelinde geliştirilen birçok robotik çalışma, akademik 
çevrelerin ilgi odağı olmuştur. Bu robotlar 2000’li yılların 
başında literatüre girmiş ve son yıllarda gelişerek popülerliğini 
artırmıştır. Başlangıçta iki tekerlekli kendini dengeleyen 

robotlar insan taşımacılığı için tasarlanmıştır [1, 2]. Fakat son 
on yılda haritalama, endüstriyel taşıyıcılar, hizmetli robotlar vb. 
gibi mobil robotik uygulamalar için iki tekerlekli sistemler 
üretilmektedir [3, 4]. 

Matematiksel model elde etmek için genellikle 
Lagrange metodu [5] veya Newton Yasası [6] kullanılmıştır. 
Sistemin kontrolü için çoğunlukla PID [4] ve LQR kontrolörleri 
[5] tercih edilmiştir. Sistemde sadece denge kontrolü 

yapılacaksa çok yaygın ve klasik bir kontrol yöntemi olan PID 
kontrolör denge kontrolü için kullanılabilir. Sistemde denge 
kontrolünün yanı sıra, konum kontrolünün de sağlanması 
gerektiği durumlarda, birden fazla durum değişkenini kontrol 
edebilen LQR kontrolör genellikle tercih edilmiştir. Bulanık 
mantık [7] ve yapay sinir ağı tabanlı kontrolör [8] çalışmaları 
da mevcuttur. 

Bu çalışmanın ikinci kısmında sistemin mekanik 
tasarımı, üçüncü kısmında kullanılan elektronik elemanlar, 

dördüncü kısmında kontrol ve sistem akış diyagramı 
anlatılmıştır. Beşinci kısım ise sonuçlar ve bu sonuçlar ile ilgili 
değerlendirmeleri içermektedir.  
 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

242



 

 

2.Mekanik Tasarım   

Bu kısımda kendini dengeleyen robot için gerekli olan mekanik 

tasarım ve bu tasarımda dikkat edilmesi gereken unsurlar 
açıklanmıştır. Ortaya çıkan fikir sonucunda CAD (Computer 
Aided Design) programı aracılığıyla çizim yapılmıştır. 

İki tekerlekli kendini dengeleyen robot projesi için uygun olan 
tasarım, 4 kolon (vida) üzerine sabitlenmiş plakalar ve aynı 
eksen üzerindeki tekerlekler olarak tanımlanabilir. Mekanik 
sistemin ağırlık merkezi ile tekerlek eksenleri arasındaki yatay 
mesafe mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Bu koşul, sistemin 

simetrik çizilmesi ile sağlanmıştır. Düşük hız değerlerine sahip 
motor kullanılmasına karşılık bir önlem olarak büyük çaplı 
tekerlekler seçilmiştir. Ayrıca ivme ve jiroskop sensörünün 
çözünürlüklerinin artırılması için, ivme ve jiroskop sensörü, 
sistemdeki küçük açı değişimlerine karşılık yer değiştirmenin 
en fazla olduğu yer olan üst plakaya konulmuştur. Bütün bu 
veriler sonucunda robotun bilgisayar ortamındaki çizimi, Şekil 
1’de gösterilmektedir. Robotun mekanik üretimi, bu çizime 
göre gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 1 – CAD (Computer Aided Design) programında 

mekanik sistemin modellenmiş hali 

 

3. Elektronik Donanım Tasarım 

İki tekerlekli kendini dengeleyen robot projesindeki elektronik 
donanım tasarımının amacı, fiziksel olarak dengede duramayan 
bir aracın dengede durma koşullarını sağlaması için gerekli 
elektonik komponentlerin, amaca hizmet eden bir mimari 
referansında, çizim programları aracılığıyla 
gerçekleştirilmesidir. . 

3.1 Elektronik Komponentler 

İki tekerlekli kendini dengeleyen robot projesi kapsamında 
ihtiyaç duyulan ve bu ihtiyaca yönelik piyasadaki ürünle r 
arasından seçilen elektronik komponentler aşağıda sırası ile 

incelenmiştir.  
 
Arduino Nano: Atmega328P Atmel firmasının 8 bit RISC 
mimarili bir mikrodenetleyicisini üzerinde barındıran bir 
geliştirme kartıdır. Maksimum 20 MHz’e osilatör ile işlemci 
çalıştırılabilir. 32 KB dahili Flash hafızası ve 2KB dahili 
ROM’u bulunmaktadır. 6 adet dgm (darbe genişlik 
modülasyonu) kanalı sayesinde çeşitli frekanslarda merkezi 

işlem birimini yormadan motor sürebilmektedir. İletişim 
protokollerinden SPI, I2C ve UART protokollerini 
desteklemektedir.  
Atmega 328P işlemcisi bu özellikleri ile kendini dengeleyen 
robot sisteminde kontrolör olarak kullanılabilecek donanımlara 
sahiptir. 

 

MPU6050 modülü: İki tekerli kendini dengeleyen robot 

tasarımında en kritik modül olan ivme ve jiroskop sensörü 
robotun kendini dengeleme ve hareket etme kısmında 
mikrodenetleyiciye tüm veriyi sağlama görevini 
üstlenmektedir. Robotun tüm kontrol sistemi  MPU6050 
sensöründen gelecek olan verinin işlenmesi üzerine 
oluşturulmuştur. Bu  modül mikrodenetleyici ile I2C 
protokolünü kullanarak haberleşmektedir. 

 
HC05 Bluetooth Haberleşme Modülü: Sistemin mobil 
uygulama ile haberleşmesini sağlamak için HC05 bluetooth 

haberleşme modülü kullanılmaktadır. Modül, mikrodenetleyici 
ile UART protokolü üzerinden haberleşmektedir. Bluetooth 
modülü sayesinde, mobil uygulama üzerinden ileri veya geri 
komutları iki tekerli kendini dengeleyen robota aktarılmaktadır. 

 
TB6612FNG Motor Sürücü Modülü: TB6612FNG motor 
sürücü modülü, iki motoru iki yönde de birbirlerinden bağımsız 
olarak kontrol edebilen bir motor sürücü kartıdır. 4.5 V - 13.5 
V voltaj aralığında çalışan motor sürücü, kanal başına sürekli 
olarak 1 A, zorlanma durumunda ise anlık olarak 3 A 

verebilmektedir. [12] Bu sürücü, iki tekerli kendini dengeleyen 
robot projesi kapsamında 2 adet redüktörlü ve enkoderli DC 
motorları sürmek için kullanılmıştır. 

 
Redüktörlü ve Enkoderli DC Motor: İki tekerlekli kendini 
dengeleyen robot projesindeki temel komponent olan DC 
motorlar, MPU6050 ve kendi üzerinde bulunan enkoder 
modülü aracılığıyla, sistemi dengede tutma görevini 
üstlenmektedir. Bu dengede tutma olayı, mikrodenetleyici 
üzerinden motor sürücüye gönderilen sinyaller ile 

sağlanmaktadır. Proje kapsamında seçilen DC motorun 
özellikleri, Tablo 1’deverilmektedir. 

 

Voltaj DC 6V 

Yüksüz Hız 210d/dk 0.13A 

Maksimum Verim 2.0 kg.cm / 170d/dk / 2.0W / 0.60A 

Maksimum Güç  5.2kg.cm / 110d/dk / 3.1W/1.10A 

Tutunma Torku 10kg.cm 3.2A 

Redüksiyon Oranı 1:34 

Enkoder 

Çözünürlüğü 
Her bir turda 341.2 darbe 

Tablo 1 – DC Motor Parametreleri 

 
LM2596 Voltaj Regulatörü: LM2596 ayarlanabilir DC-DC 

çevirici ile 4V DC - 35V DC arası giriş gerilimlerini 1.23V DC 
- 30 VDC aralığında regüle edebilir. Üzerinde bulunan trimpot 
aracılığı ile çıkış gerilimini ayarlanabilmektedir [13]. Voltaj 
regulatörü modülü ile, devrede bulunan komponentlerin ihtiyaç 
duydukları sabit gerilim değerlerinin elde edilmiştir.   

3.2 Elektriksel Güç Haritası 

Devre mimarisindeki elektriksel güç akışı, Şekil 2’deki haritaya 
göre oluşturulmuştur. 
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Şekil 2 –Elektriksel Güç Haritası 

 
Tüm sistemin elektrik enerjisi, Şekil 2’de görüldüğü üzere 12V 
lityum polimer pil ile sağlanmaktadır. 12V pil regülatör 
yardımıyla 6V seviyesine düşürüldükten sonra, motor sürücü ve 
Arduino Nano’ya besleme voltajı olarak gönderilmiştir. 
MPU6050 ve HC05 bluetooth modülü beslemeleri ise Arduino 
Nano üzerindeki 5V pininden yapılmıştır. 

 

3.3 Devre Şeması ve Baskı Devre Çizimleri 

Devrede bulunan komponentler ışığında oluşturulan devre 
şeması ve baskı devre tasarımı, Şekil 3’te gösterilmektedir. 

 
Şekil 3 – Devre Şeması 

 
Devre şemasında görüldüğü üzere, komponentlerin besleme 
gerilimleri elektriksel güç haritasında belirtilen bağlantı şekli 
ile çizilmiştir. Komponentlerin mikrodenetleyici ile olan 
bağlantıları da, her komponentin desteklemiş olduğu 
haberleşme protokolü referans alınarak oluşturulmuştur. 
 
Şekil 4’ de görüldüğü üzere baskı devre, tek taraflı olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Mekanik tasarım kriterleri göz önünde 

bulundurulduğunda 120x60mm boyutlarındaki bu kart, sistem 
sınırlarından taşmamakta ve oldukça kolay bir şekilde montaj 
yapılabilir haldedir. Ayrıca devre kartı üzerindeki 
komponentlerin kolaylıkla takılıp çıkarılabilmesi için tüm 
komponentler, soketli olacak şekilde tasarlanmıştır. 
 

3.4 Devre Kartı Üretimi ve Komponent Montajı 

Devre kartı tasarım aşamasının ardından alınan çıktı, asitle 
eritme yöntemi ile üretildikten sonra komponent montajı ve 
lehim aşamasına geçilmiştir. Montaj ve lehim aşaması 
tamamlandıktan sonra kısa devre ve fonksiyon testleri yapılarak 
kartın doğru çalışıp çalışmadığı incelenmiştir. Bu incelemeler 

sonrasında herhangi bir hata ya da kısa devre ile 
karşılaşılmamıştır. Böylelikle üretilen devre kartının doğru bir 

şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Son halini alan devre kartının 

montajlanmış hali Şekil 4’te gösterildiği gibidir. 
 

 
Şekil 4 – Devre Kartı 

 

3.5 Kalman Filtresi 

Kalman filtresi, modellenen bir sistemden yapılan ölçümlerin 
daha sağlıklı olması için gürültüden ayrıştırabilen tahmin edici 
bir yöntemdir. Temel olarak geçmiş verileri kullanarak bir 
sonraki değeri düzeltmeye çalışır. Bu çalışmada, sensörden 
okunan açı değerlerinin gürültüden arındırılması için Kalman 
Filtresi kullanılmıştır. Kalman Filtresi için Q, sistem gürültü 
kovaryans katsayısı 0.005 ve R, ölçme gürültü kovaryans 
katsayısı 0.5 seçilmiştir. Bu değerler seçilirken benzer 
çalışmalardan faydalanılmıştır. 

Kalman Filtresinin uygulanması sonucunda elde 
edilen açı değerleri ve filtresiz (gürültülü) değerler Şekil 5’ de 
verilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde Kalman Filtresiz açı 
değerlerinin (kırmızı çizgi), Kalman Filtreli açı değerlerine 
göre (mavi çizgi) çok daha gürültülü olduğu görülmektedir. 

  
Şekil 5 – Kalman filtreli ve filtresiz açı değerleri 

4. Kontrol 

Bu bölümde sistemde kullanılan kontrol yöntemleri 
anlatılmıştır. Robotun sürekli olarak dengede, yani dik 
durabilmesi için bir PD kontrolör kullanılmıştır. Bu kontrolörün 
parametreleri Ziegler-Nichols yöntemi ile elde edilmiştir. Daha 
sonra sistemin konum kontrolü için bir PI kontrolör kullanılmış 
ve bu kontrolörün katsayıları manuel olarak elde edilmiştir. 
Parametreler elde edildikten sonra Arduino Nano mikro 
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kontrolörü üzerinde koşturulan kontrol algoritmalarıyla, 

kullanılan kontrolörlerin implementasyonu tamamlanmıştır. 
Arduino Nano için örnekleme zamanı 5ms seçilmiştir. Sistemin 
mekanik ve elektronik bileşenlerinin bir araya getirilmesinden 
sonra kontrol algoritmalarının denenmesi için ortaya çıkan hali, 
Şekil 6'da gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 6 – Sistem Genel Görünümü 

 

4.1 PD Kontrolör ile Açı Kontrolü 

Sistemdeki PD kontrolörü, sensörden filtrelenmiş şekilde gelen 

açı değeri ile verilen referans açı değerinin farkını alarak bir 
gerilim üretir. Bu gerilim ile DC motorlar çalıştırılır ve motorlar 
tork üretir. Üretilen bu tork ile sistem hareket ederek dengede 
durmaya çalışır. Bilindiği üzere PD kontrolörün transfer 
fonksiyonu Denklem 1 ve Denklem 2’deki gibi farklı 
biçimlerde ifade edilebilir. 

 

𝐺𝑃𝐷(𝑠) = 𝐾𝑃 + 𝐾𝐷𝑠                                                                      (1) 

𝐺𝑃𝐷(𝑠) = 𝐾𝑃 (1 +
𝐾𝐷

𝐾𝑃
𝑠) = 𝐾𝑃(1 + 𝑇𝐷𝑠)                                (2) 

Burada kontrolörün Kp ve Kd katsayıları bulunmalıdır. Bu 
katsayılar Ziegler-Nichols yöntemi ile elde edilmiştir. 

 

 4.1.1 Ziegler-Nichols Yöntemi 

Ziegler-Nichols yönteminde öncelikle diğer katsayıların değeri 
sıfır iken Kp katsayısı sistem salınıma girene kadar arttırılır. 
Sistemin salınıma girdiği Kp değeri Kcr olarak saklanır ve 
sonraki hesaplamalarda kullanılır. Sistem salınımda iken 
periyodu Şekil 7’de gösterildiği gibi Pcr ile ifade edilir [9]. 

 

 
 

Şekil 7 - Sistemin salınım yaparken periyodu Pcr 

Sistem için Kcr ve Pcr değerleri bulunduktan sonra sistemin 

katsayıları Kp ve Kd katsayıları bu değerler kullanılarak elde 
edilir. Ziegler-Nichols yöntemine göre Kp ve Kd katsayıları 
aşağıdaki gibi elde edilir [9]. 

 

𝐾𝑃 = 0.6𝐾𝐶𝑅                                                                                   (3) 

𝑇𝐷 =
𝐾𝐷

𝐾𝑃
= 0.125𝑃𝐶𝑅                                                                   (4) 

𝐾𝐷 = 0.125𝑃𝐶𝑅𝐾𝑃                                                                          (5)      

Yapılan testler sonucunda sistemin Kp=49.2 değerinde 
salınıma girdiği görülmüş ve bu değer Kcr değeri olarak 
belirlenmiştir.  

 
Şekil 8 -  Sistem açısının Kp=49.2 değeri ile Matlab üzerinde 

gerçek zamanlı çizimi 

 

Şekil 8 incelendiğinde sistemin salınım periyodunun yaklaşık 
olarak 0.1 saniye olduğu gözlenmiştir. Bu değer Pcr değeri 
olarak belirlenmiştir.  

Yapılan deney sonucunda elde edilen Kcr ve Pcr değerleri, 

Denklem 3,4 ve 5’te yerine koyulursa, PD kontrolörün 
katsayıları olan KP ve KD değerleri sırasıyla 29.5 ve 0.36 olarak 

elde edilir. Şekil 9’da, sistemin açı kontrolüne ilişkin 
performansı gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 9 - PD kontrolör performansı, açı hatasının çizimi 

 

Şekil 9 incelendiğinde sistemin açı kontrolünü başarıyla 

yaparak dengesini sağladığı görülmektedir. Sistem bozucu 
etkisi olmadığı sürece açı hatasını sıfırlayarak dengede 
kalmaktadır. Sistemin bozuculara karşı performansını görmek 
için sırasıyla 9. 11. ve 14. Saniyelerde sistemin dengesi 
dışardan bir etki ile bozulmuştur. Sistemin bu bozucu etkilere 
rağmen kısa sürede hatayı sıfırlayıp, referans açıyı takip ettiği 
yani dengesini sağladığı görülmüştür. 

4.2 PI Kontrolör ile Konum Kontrolü 

Robotun açı kontrolü sağlandıktan sonra, konum kontrolü için 
bir PI kontrolör kullanılmıştır. PI kontrolördeki integratör 
terimi, step girişler için tip-0 sistemlerin sürekli hal hatasını 0’a 
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götürmektedir. Tasarlanan kontrolör, enkoderden aldığı 

pozisyon bilgisi ile referans pozisyon değerinin farkını alarak 
bir gerilim üretir. Bu gerilim ile DC motorlar çalıştırılır ve 
motorlar tork üretir. Üretilen bu tork ile sistem pozisyonunu 
korumaya çalışır. PI kontrolörün transfer fonksiyonu aşağıdaki 
gibidir. 

𝐺𝑃𝐼(𝑠) = 𝐾𝑃 + 𝐾𝐼

1

𝑠
                                                                      (6) 

 

Burada, kontrolörün Kp ve Ki katsayıları bulunmalıdır. Bu 
katsayılar çeşitli sınama yanılma deneyleri sonucunda KP = 5 

ve KI = 0.15 olarak seçilmiştir. Sistemi “0” konumunda 

tutmaya çalışan örnek bir duruma ait performans, Şekil 10’da 
gösterilmektedir.   

 
Şekil 10 - PI kontrolör performansı, konum hatasının çizimi 

 

Şekil 10 incelendiğinde sistemin konum kontrolünü başarıyla 
yaptığı görülmektedir. Sistemin normal durumlarda konum 
kontrolünü iyi şekilde yaptığı görüldükten sonra bozuculara 

karşı performansını incelemek için 10. saniyede sisteme 
dışardan müdahale edilerek konumu değiştirilmiştir. Bu bozucu 
etki sonrasında sistemin kısa sürede konum hatasını sıfırlayarak 
verilen referans konumuna geri döndüğü görülmüştür. 

4.3 Sistemin İki Kontrolör ile Birlikte Çalışma Prensibi 

Sistemde yer alan 2 farklı kontrolörün her ikisi de aynı kontrol 
işaretini üretmektedir. Bu 2 kontrolörün birlikte düzgün 
çalışması için Şekil 11’de gösterilen yapı kullanılmıştır. İki 
tekerlekli denge robotları için bezer yaklaşımlar [14]  [15]’te 
ifade edilmiştir. Şekil 11’e göre PD kontrolör, sensörden gelen 
filtrelenmiş açı bilgisi ile referans açı değeri arasındaki farkı 
alarak bir darbe genişlik modülasyon(dgm) sinyali üretir. PI 

kontrolör ise enkoderden aldığı anlık konum bilgisi ile referans 
konum değeri arasındaki farkı alarak bir dgm üretir. Bu iki 
kontrolörün ürettikleri dgm değerleri toplanarak DC motora 
verilecek olan dgm belirlenir. DC motor da bu dgm değerine 
karşılık olarak bir tork üretir ve sistem bu tork ile hareket ederek 
dengesini sağlamaya ve dengesini sağladıktan sonra başlangıç 
konumuna geri dönmeye çalışır. 

4.4 Sistem Akış Diyagramı 

Şekil 12’de sistemin genel akış diyagramı belirtilmiştir. Ana 
yapısı zamanlayıcı (timer) kesmesi ile kurulu olan bu sistemde 
enkoder okuma işlemi zamanlayıcı kesmesinden bağımsız 
çalışarak, enkoder pin kesmesi bloğu altında sinyal değişimi ile 
tetiklenmektedir.  

Sarı renkte gösterilen bu blokta döngü içerisindeki 
pin kesmesi sürekli taranarak sinyal değişimleri sayılır. Bu 
adım sayıları sonrasında pozisyon belirlemede kullanılır. 

 

 

 

          

                                                                

                                                     

                                                    

                                                            

                                            

 

 

 

 

Şekil 11 - Sistemin genel blok diyagramı (KF: Kalman 

Filtresi) 

Zamanlayıcı kesmesi her beş milisaniyede bir 
tetiklenme üzerine kuruludur. Bu kesmenin içerisinde mavi 
renkle gösterilmiş 3 farklı zaman bloğu bulunmaktadır.  Her 

girişte kontrol edilen “cnt” değişkenine bağlı blokta önce 
ölçülen enkoder adım sayıları yön bilgisine göre yorumlanır. 
Ardından MPU6050 sensöründen gelen açı bilgisi kalman filtre 
ile filtrelenir. Sonrasında bu açı çıktısı oransal hesabı için direkt 
olarak, değişim hesabı için ise farksal kullanılarak PD 
fonksiyonun oluşturulmasını sağlar. Bu PD fonksiyonu 
sistemin açı hatasına yönelik dgm çıktısını oluşturmada 
kullanılır. 

Zamanlayıcı kesmesinin ikinci bloğunda 
“counter_position” değişkeni yardımı ile her kırk milisaniyede 
bir konum değişikliği yorumlaması yapılır. Önceki adımda 
oluşturulan bu mesafe bilgisi; bu adımda oransal hesabı için 
direkt, toplamsal hesabı için ise üst üste eklenerek PI 
fonksiyonun oluşturulmasını sağlar. Bu PI fonksiyonu sistemin 

pozisyon hatasına yönelik dgm çıktısını oluşturmada kullanılır. 

Zamanlayıcı kesmesinin üçüncü bloğunda “counter_ble” 
değişkeni kullanılarak her yüz milisaniyede bir mobil 
uygulamadan gelen ileri ve geri komutları yorumlanır. Mobil 
uygulamadan gelen komutla robotun pozisyonu sanal olarak 
değiştirilerek robotun konumu düzeltmeye yönelik hareket 

oluşturması sağlanır. Bu sayede robot ileri ve geri olmak üzere 
iki komutu uzaktan kontrollü şekilde gerçekleştirir. 

Zamanlayıcı kesmesinin son adımında ise hesaplanan 
PD ve PI değerleri toplanarak motorlar için dgm değerleri 
oluşturulur. Bu dgm değerleri robotun düşmesi veya düşüşten 

kurtarılamayacak açıya gelmesi gibi durumları belirtecek 
şekilde -30 ve +30 derece açıları arasında sınırlandırılır. 
Robotun düşmesi ile birlikte robotun güncel pozisyonu da 
sıfırlanır. Blokta son olarak hesaplanan dgm değeri robotun 
motorlarına aktarılır. 

 

+ 
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Şekil 12 – Sistem Akış Diyagramı 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada iki tekerlekli kendini dengeleyen robot sisteminin 
tasarımı ve gerçeklenmesi için gereken adımlar mekanik, 
elektronik ve kontrol kısımlarına ayrılarak gösterilmiştir. Bu 
tarz mobil robotlardaki en önemli konu olan, sistemin dengede 
kalması yani dik durması için bir PD kontrolör tasarlanmış ve 

bu kontrolörün performansı incelenmiştir. Sistemin denge 
kontrolü sağlandıktan sonra, sistem kendini dengelemek için 
hareket ederken başlangıç konumuna geri dönmesi için bir PI 
kontrolör kullanılmıştır. Kullanılan bu kontrolörlerin iyi bir 
performans verdiği görülmüştür. Özellikle dışarıdan sisteme 
bozucular etkidiğinde de bu iki kontrolörün hem sistemin 
dengesini sağlayıp hem de sistemi başlangıç konumuna geri 
getirerek görevlerini başarılı bir şekilde yapabildikleri 

gösterilmiştir. 

Yayın boyunca mekanik, elektronik ve kontrol 
anlamında tasarım ve gerçeklenmesi sağlanan robotun gerçek 
zamanlı çalışmasını gösteren videoya aşağıdaki bağlantıdan 
erişilebilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=d0HtcPBuOs4 

 

Teşekkür 

Bu çalışmanın MKM512-Mekatronik Sistem Tasarımı dersi 

kapsamında yapılmasını destekleyen İTÜ Mekatronik ve 
Araştırma Merkezi’ne teşekkürlerimizi sunarız.  
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Özetçe 

Bu çalışmada holonomik olmayan kısıtlara sahip bir mobil 

platform ve holonomik kısıta sahip iki eklemli manipülatörden 

oluşan mobil manipülatörün modele dayalı pozisyon-kuvvet 

denetimi gerçekleştirilmektedir. Mobil manipülatörün 

tamamen bilinen dinamik modeli kısıtlı yüzeye 

sınırlandırılmakta ve hedeflenen pozisyon yörüngeleri ve 

kuvvet değeri takip edilmektedir. Pozisyon takibi için kontrol 

girdisi PD kontrolör olarak tasarlanmakta ve uygulanacak tork 

değeri hesaplanmaktadır. Kuvvet takibi içinse basit bir P 

kontrolör kullanılmaktadır.  Yapılan simülasyon sonucunda 

hem hedeflenen pozisyon yörüngeleri hem de hedeflenen 

kuvvet değeri hatasız olarak takip edilmektedir. 

Abstract 

In this paper, model-based position-force control of a mobile 

manipulator consisting of a mobile platform with non-

holonomic constraints and a manipulator with a holonomic 

constraint is performed. The fully known dynamic model of the 

mobile manipulator has been limited to the restricted surface 

and the desired position trajectories and force value have been 

tracked. The control input for position tracking is designed as a 

PD controller and the torque value to be applied has been 

calculated. Also, a simple P controller is used for force tracking. 

As a result of the position-force control simulation, both desired 

position trajectories and desired force value have been followed 
without error. 

 

1. Giriş 

Mobil manipülatör, hareketli (mobil) bir platform üzerine 

monte edilmiş robot kolundan (manipülatörden) oluşan robotik 

bir sistemdir. Platformun hareketli olması manipülatörün 

çalışma uzayını genişletmekte ve daha büyük bir alanda farklı 

görevler gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. Mobil 

manipülatörü oluşturan platformun ve manipülatörün 

hareketinde oluşan kısıtlamalara göre bu sistemler holonomik 

ya da holonomik olmayan olarak ayrılmaktadır.  

Kısıtlar mekanik sistemin hareketini, takip edeceği yörünge 

setlerini sınırlandırarak kısıtlama işini gerçekleştirmektedir. Bu 

sınırlandırma işlemini kısıt kuvvetleri kullanılarak 

gerçekleştirmekte ve bu kuvvetlerin sisteme uygulanması ile 

sistemin hareketi değiştirilerek kısıtlar sağlanmaktadır [1]. 

Mekanik sistemlerde genel olarak izin verilen hareketler hız 

kısıtları tarafından sınırlandırılmaktadır. Pfaffian formunda 

yazılan kısıtlar sistemin izin verilen hızlarını sınırlandırmakta 

ve integrali alınabiliyorsa holonomik, alınmıyorsa holonomik 

olmayan kısıt olarak ifade edilmektedir. Pfaffian kısıtlarının 

kısıt kuvvetleri, kısıtlamaları bozan yönde hareket edilmesini 

önlemekte ve bu kuvvetlerin dinamiğin yapısına katılması 

içinse, kısıtlar tarafından oluşturulan kuvvetlerin sistem 

üzerinde iş yapmadığı ve dolayısıyla enerjinin korunduğu 

varsayılmaktadır. Bu varsayım d’Alembert’s kuralıdır [1]. Eğer 

sistem uygun (feasible) yörüngede hareket ederse kısıtlar 
tarafından herhangi bir iş yapılmamış olmaktadır. 

Manipülatörün Hibrit Pozisyon-Kuvvet kontrolünde 

hedeflenen pozisyon ve kuvvet yörüngelerinin takibi için 

geribesleme-doğrusallaştırma (feedback-linearizing) kontrolü 

uygulanarak robot kolunun dinamik modeli 

doğrusallaştırılmakta ve doğrusal kontrolörler kullanılmaktadır 

[2]. Bu yönteme ek olarak İndirgenmiş Durum Pozisyon-

Kuvvet Kontrol (Reduced State Position/Force Control) 

yönteminde ise robot kolunun katı çevre tarafından 

sınırlandırıldığı ve robot kolunun bu katı çevrenin içinde 

hareket edemeyeceği için konumla ilgili bir ya da birkaç 

serbestlik derecesinin kaybolduğu söylenmektedir [2]. Uç 

noktasının çevresel kısıtla temasından kısıt kuvveti oluştuğu ve 

pozisyon-kuvvet kontrolör tasarımında bu kısıt kuvveti göz 

önünde bulundurularak serbestlik derecesinin azaltılması 

gerekmektedir [2]. Hibrit pozisyon-kuvvet kontrolünde olduğu 

gibi bu kontrolörde de geribesleme-doğrusallaştırma yöntemi 

kullanılmaktadır [2]. Geribesleme-doğrusallaştırma yönteminin 

kullanılmasının sebebi ise takip edilmesi istenen referans 

yörüngenin iki kez türevlenebildiği varsayıldığında durum 

geribeslemesi kontrolör ile takip problemi çözülmektedir [3]. 

Geribesleme doğrusallaştırma yöntemi referans hareketin 
kararlı takibini sağlamaktadır [3]. 

Mobil manipülatörler için yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, [4]’de hareketli platformu kontrol etmek için 

manipülatörün daima manipüle edilebilirliği ile ölçülen tercih 

edilen konfigürasyonlarda konumlandırılacak şekilde giriş-

çıkış geribesleme-doğrusallaştırılması gerçekleştirilmektedir. 

Doğrusal olmayan geribesleme-doğrusallaştırma ve 

dinamiklerin ayrıştırılması sayesinde, mobil manipülatörler için 
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uç noktasının aynı yön boyunca kuvvet-pozisyon kontrolü 

önerilmektedir [5]. Başka bir çalışmada ise uyarlamalı gürbüz 

kuvvet-hareket kontrolü belirsizliklerin ve dış etkilerin olduğu 

durumda holonomik kısıtlı holonomik olmayan mobil 

manipülatöre uygulanmakta ve hedeflenen yörüngelere 

yaklaşıldığı belirtilmektedir [6]. Holonomik olmayan mobil 

manipülatör, indirgenmiş zincir forma dönüştürülmekte ve 

parametrik belirsizlikleri gidermek için değişken sinyallerle 

gürbüz uyarlamalı kuvvet-hareket kontrolü uygulanmaktadır 

[7]. Holonomik olmayan mobil manipülatörün eyleyici 

(actuator) dinamiği de kullanılarak hem holonomik hem de 

holonomik olmayan kısıtlara sahip mobil manipülatör için 

gürbüz hibrit hareket-kuvvet kontrolü gerçekleştirilmektedir 

[8]. Yapılan bir diğer çalışmada ise holonomik olmayan 

platform ve holonomik kısıta sahip manipülatör için kısıtlanmış 

yüzeyde tanımlanan indirgenmiş dinamik model elde edilmekte 

ve pozisyon-kuvvet kontrolü gerçekleştirilmektedir [9]. Aynı 

tür mobil manipülatör için [10]’da hem dinamik modelin tam 

olarak bilindiği hem de bilinmediği durumlar için modele 
dayalı ve uyarlamalı kontrol uygulanmaktadır.  

Bu çalışmada ise [10]’da yapılan çalışma temel alınarak, 

[6]’da verilen kısıtlı mobil manipülatör dinamik modelinin 

tamamen bilindiği kabul edilerek, pozisyon ve kuvvet takibi 

gerçekleştirilmektedir. Pozisyon ve kuvvet takibi iki ayrı 

kontrol girdisi ile sağlanmaktadır. Hedeflenen pozisyon 

yörüngelerin takibi için yapılan çalışmalardan farklı olarak 

Hesaplanan Tork Denetimi uygulanmaktadır. Kuvvet takibi 

içinse kontrol girdisi [6] çalışmasında gösterildiği gibi 

kullanılmaktadır. Çalışmanın geri kalanında dinamik modelin 

kısıtlı yüzeye sınırlandırılması Bölüm 2’de anlatılmaktadır. 

Denetim yöntemi Bölüm 3’de kısaca açıklanmaktadır. 

Simülasyon sonuçları ise Bölüm 4’de sunulmaktadır. Sonuçlar 
ve gelecek çalışmalar ise son bölümde verilmektedir. 

2. Mobil Manipülatör Dinamik Modeli 

MATLAB platformunda yapılan testlerde kullanılan mobil 

manipülatör sistemi RR manipülatör (2 döner eklemden oluşan 

robot kolu) ve Tip (2,0) (unicycle) mobil platformdan (aynı 

eksen üzerinde olan 2 adet sabit tekerleğe ve bir pasif tekerleğe 

(castor) sahip platformdan) oluşmaktadır [11]. Kullanılan 
mobil manipülatör Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 1: Kullanılan mobil manipülatör modeli [11] 

RR manipülatör platformun ağırlık merkezinden "d" kadar 

uzağa yerleştirilmekte ve ilk eklem değişkeninin (𝜃1) hareket 

ekseni dünya koordinat ekseninin "Z" ekseni ile aynı yönde 

olup, ikinci eklem değişkeni bu "Z" ekseninde aşağı-yukarı 
hareket kabiliyetini sağlamaktadır.  

 

2.1. Holonomik ve Holonomik Olmayan Kısıtlar 

Bu çalışmada kullanılan mobil manipülatörün hareketli 

platformunun holonomik olmayan kısıtlara, robot kolunun ise 

holonomik kısıtlara sahip olduğu varsayılmaktadır.  

Mobil platformun tekerleklerinde kayma olmadan hareket 

etmesi gerekmektedir. Bu durum tekerlekler ile hareket yüzeyi 

arasındaki temas noktasında oluşan anlık hızın sıfır olduğu 

zaman gerçekleşmektedir. Bu varsayım platformun holonomik 

olmayan kısıtlara sahip olduğunu göstermektedir [9]. Mobil 

platformun holonomik olmayan kısıtlara sahip olması 

platformun yanlamasına ve boylamasına kaymadığını 
göstermekte ve bu kısıtlar Denklem  (1,3)’de verilmektedir. 

 

                      �̇�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐 − �̇�𝑐𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐 = 0                           (1) 

                        �̇�𝑐𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐 + �̇�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐 − 𝑙�̇�𝑐 − 𝑟�̇�𝑙 = 0              (2) 

                        𝑥�̇�𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐 + �̇�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐 + 𝑙�̇�𝑐 − 𝑟�̇�𝑟 = 0              (3) 

 

Mobil platformun durum vektörü 𝑞𝑚 = [𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝜃𝑐 , 𝜃𝑙 , 𝜃𝑟]T 

olacak şekilde seçilirse, holonomik olmayan kısıtlar Pfaffian 

formunda Denklem (4)’deki gibi yazılmakta ve bu kısıta ait 
kuvvet değeri Denklem (5)’de verilmektedir. 

 

𝐴(𝑞𝑚)�̇�𝑚 = 0 

                  𝐴(𝑞𝑚) = [

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐 0 0 0
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐 −𝑙 −𝑟 0
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐 𝑙 0 −𝑟

]           (4) 

 

                                           𝑓𝑛 = 𝐴𝑇(𝑞𝑚)𝜆𝑛                              (5) 

 

Denklem (5)’de geçen Lagrange çarpanları 𝜆𝑛  mobil 

platformun tekerleklerinin kaymasını önleyen statik sürtünme 
kuvvetini temsil etmektedir [1]. 

Bu çalışmada kullanılan RR manipülatörün sahip olduğu 

holonomik kısıt ise yapısal olup [9], ikinci eklemden 

kaynaklanmakta ve Denklem (6)’da verilmektedir. 

 

                              𝜙(𝑞𝑟) = 𝑙1 + 𝑙2 sin(𝜃2) = 0                    (6) 

 

Holonomik kısıt kuvveti ise Jacoabian matrisi (8) ile Lagrange 

çarpanlarının çarpımından elde edilmekte ve Denklem (7)’de 
gösterilmektedir [9].  

                                       𝑓ℎ = 𝐽𝑇𝜆ℎ                                       (7) 

               𝐽 =
𝜕𝜙

𝜕𝑞
= [

𝜕𝜙

𝜕𝑞𝑚

𝜕𝜙

𝜕𝑞𝑟
] = [

𝜕𝜙

𝜕𝑞𝑚
0 𝑙2cos (𝜃2)]           (8) 

 

Lagrange çarpanları ( 𝜆ℎ ) (7) robot kolunun uç noktası ile 

holonomik kısıtın tanımladığı yüzey arasında oluşan kuvveti 
temsil etmektedir [9]. 

2.2. Kısıtlı Mobil Manipülatörün Dinamik Modeli 

Kullanılan mobil manipülatör sistemi için seçilen 

genelleştirilmiş koordinatlar 𝑞𝑚 ve 𝑞𝑟  olarak tanımlanmakta ve 

bunlar sırasıyla mobil platformun ve manipülatörün durum 
değişkenleri olmaktadır. 

 

             𝑞𝑚 = [𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝜃𝑐 , 𝜃𝑙 , 𝜃𝑟]T          𝑞𝑟 = [𝜃1, 𝜃2]𝑇 

                                        𝑞 = [𝑞𝑚 𝑞𝑟]𝑇                                   (9) 
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Mobil manipülatörün dinamik modeli Denklem (10)’da 
verilmektedir [6,10]. 

 

                      𝑄�̈� + 𝐶�̇� + 𝐷 = 𝐵𝑢 + 𝑓ℎ + 𝑓𝑛                                               

 [
𝑄𝑣 𝑄𝑣𝑎

𝑄𝑎𝑣 𝑄𝑎
] �̈� + [

𝐶𝑣 𝐶𝑣𝑎

𝐶𝑎𝑣 𝐶𝑎
] �̇� + [

0
𝐷𝑎

] = 𝐵𝑢 + 𝑓ℎ + 𝑓𝑛     (10) 

 

Yukarıdaki (10) denkleminde Q matrisi eylemsizlik matrisi 

olup, simetrik (öz değerleri reel) ve pozitif tanımlı (öz değerleri 

sıfırdan büyük) bir matristir. C ve D matrisleri sırasıyla 

coriolis/merkezcil kuvvetleri ve yer çekimi bilgilerini içeren 

matris ve vektördür. B matrisi girdi matrisi olup, u vektörü 

kontrol girdisidir. 𝑓𝑛 ve 𝑓ℎ ise sırasıyla mobil platformun 

holonomik olmayan kısıtlarından ve manipülatörün holonomik 

kısıtından kaynaklanan kısıt kuvvetleridir.  

Mobil manipülatörün dinamik modelini doğrudan 

kullanmak yerine bu dinamik model kısıtlı yüzeye 

sınırlandırılarak, dinamik model indirgenmiş modele 

dönüştürülerek kullanılmaktadır [6]. Bunun için öncelikle 

holonomik olmayan kısıt kuvveti ve sonrasında holonomik olan 
kısıt kuvveti yok edilmektedir. 

Mobil platformun hızlarını içeren �̇�𝑚 vektörü gösterildiği 

gibi yardımcı bir hız vektörü (η) ile ifade edilebilmekte ve 
Denklem (11)’de gösterilmektedir.  

 

                                      �̇�𝑚 = 𝐺(𝑞𝑚)𝜂                                  (11) 

                                      �̈�𝑚 = �̇�𝜂 + 𝐺�̇�                                 (12) 

               𝐴(𝑞𝑚)𝐺(𝑞𝑚) = 0 →   𝐺𝑇(𝑞𝑚)𝐴𝑇(𝑞𝑚) = 0           (13) 

 

Yukarıdaki (11) denkleminde 𝐺(𝑞𝑚) matrisi Denklem (13)’ü 

sağlayan dikey tümleyen bir matristir. Denklem (11) ve (12) 

kullanılarak dinamik model (14)’de gösterildiği şekilde ifade 

edilmekte ve (13)’de verilen ilişki ile holonomik olmayan 
kısıtlara ait kuvvet yok edilmektedir. 

 

[
𝐺𝑇𝑄𝑣𝐺 𝐺𝑇𝑄𝑣𝑎

𝑄𝑎𝑣𝐺 𝑄𝑎
] [

�̇�
�̈�𝑟

] + [
𝐺𝑇(𝐶𝑣𝐺 + 𝑄𝑣�̇�) 𝐺𝑇𝐶𝑣𝑎

𝐶𝑎𝑣�̇� + 𝑄𝑎𝑣𝐺 𝐶𝑎

] [
𝜂
�̇�𝑟

] +

[
0

𝐷𝑎
] = [𝐺𝑇𝐵 0

0 𝐼
] 𝑢 + [

0
𝐽𝑇𝜆ℎ

]                                               (14) 

 

Mobil platformun duruşunun tamamen kontrol edilmesindense, 

platformun üstünde bulunan sabit bir noktanın (manipülatörün 

mobil platforma monte edildiği noktanın) kontrol edilmesi 

yeterlidir [3,10]. Bu sebeple platformun durum vektörü kısmi 

olarak geribesleme-doğrusallaştırma yöntemi ile 

doğrusallaştırılmaktadır [10]. Bu durumda doğrusallaştırılmış 
koordinatlar Denklem (15)’de verilmektedir. 

 

                                 𝜉1 = [
𝑥𝑐 + 𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐

𝑦𝑐 + 𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐
]                                (15) 

        𝜉1̇ = 𝑅−1(𝑞𝑚)𝜂  →   𝜂 = 𝑅𝜉1      �̇� = �̇�𝜉1̇ + 𝑅𝜉̈           (16) 

 

Doğrusallaştırılmış koordinatlardan mobil platformun 

durum değişkenlerinin elde edilmesinde ise Dinamik 

Genişletme Yöntemi (Dynamic Extention Algorithm) 

kullanılmakta [3] ve dinamik modelin matrisleri hesap 
edilmektedir.  

(16) denkleminde verilen dönüşüm ile yeni bir durum 

vektörü olan 𝑤  yazılmakta ve bu durum vektörüne göre 

dinamik model Denklem (17)’de gösterilmektedir. 

                       𝑀1�̈� + 𝐶1�̇� + 𝐷1 = 𝐵1𝑢 + 𝑓ℎ                        (17) 

 

𝑀1 =  [
𝑅𝑇𝐺𝑇𝑄𝑣𝐺𝑅 𝑅𝑇𝐺𝑇𝑄𝑣𝑎

𝑄𝑎𝑣𝐺𝑅 𝑄𝑎
]  

𝐶1 = [
𝑅𝑇𝐺𝑇(𝐶𝑣𝐺𝑅 + 𝑄𝑣(�̇�𝑅 + 𝐺�̇�)) 𝑅𝑇𝐺𝑇𝐶𝑣𝑎

𝐶𝑎𝑣�̇� + 𝑄𝑎𝑣(�̇�𝑅 + 𝐺�̇�) 𝐶𝑎

]     

 𝐵1 = [𝑅𝑇𝐺𝑇𝐵 0
0 𝐼

]      𝑤 = [
𝜉1

𝑞𝑟
]       𝑓ℎ = Jr

Tλh                   

 

Durum vektöründen kısıtlanmış durum değişkeni 

çıkarılmaktadır [6, 8-10]. Çalışmada kullanılan manipülatörün 

sadece ikinci eklem değişkeni kısıtlanmaktadır. Yeni durum 

vektörü 𝜁 (19) denkleminde gösterilmektedir.  

 

                          �̇� = 𝐿(𝜁)𝜁̇ = [

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

] 𝜁̇                          (18) 

                                    𝜁 = [

𝑥𝑐 + 𝑒𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐

𝑦𝑐 + 𝑒𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐

𝜃1

]                             (19) 

 

Holonomik kısıt yüzeyine indirgenmiş (sınırlandırılmış) sistem 
modeli Denklem (20)’de verilmektedir. 

 

                    𝑀1𝐿𝜁̈ + 𝐶1𝐿𝜁̇ + 𝐷1 = 𝐵1𝑢 + 𝐽𝜉
𝑇𝜆ℎ                    (20) 

 

Holonomik olan kısıttan kaynaklanan kuvvetin elimine 

edilmesi için Denklem (20)’de verilen dinamik model 𝐿𝑇 ile 

çarpılmakta ve sadece kontrol girdisine bağlı bir dinamik model 
elde edilmekte ve Denklem (23)’de gösterilmektedir. 

 

                                             𝐿𝑇𝐽𝜉
𝑇 = 0                                     (21) 

                       𝐿𝑇𝑀1𝐿𝜁̈ + 𝐿𝑇𝐶1𝐿𝜁̇ + 𝐿𝑇𝐷1 = 𝐿𝑇𝐵1𝑢              (22) 

                             𝑀𝐿𝜁̈ + 𝐶𝐿𝜁̇ + 𝐷𝐿 = 𝐿𝑇𝐵1𝑢                        (23) 

 

3. Modele Dayalı Pozisyon-Kuvvet Denetimi 

Mobil manipülatörün dinamik modelinin tamamen bilindiği 

varsayılarak modele dayalı bir kontrolör tasarlanmakta ve bu 

kontrolör hem pozisyon hem de kuvvet kontrolörlerini 

kapsamaktadır. Sisteme uygulanacak kontrol girdisi aşağıdaki 
gibidir [6, 9, 10]. 

                                        𝐵1𝑢 = 𝐵1𝑢𝑝 − 𝐽𝜉
𝑇𝑢𝑓                         (24) 

 

Denklem (24)’de verilen 𝑢𝑝 girdi değeri kısıtlı dinamik model 

için pozisyon kontrolünü, 𝑢𝑓 girdisi ise kuvvet kontrol 

kontrolünü sağlamaktadır. Pozisyon kontrol girdisi için 

Denklem (23)’deki dinamik model kullanılmakta ve hesaplanan 

tork yöntemi kullanılarak tasarlanan bu girdi değeri Denklem 

(31)’de verilmektedir. Takip edilmesi istenilen yörünge 𝜁𝑑 ile 

anlık konum arasındaki farkın pozisyon hatası olarak ifade 

edildiğinde, kontrol girdisi olarak PD kontrolörü seçilerek (30), 

hesaplanan tork girdisi Denklem (31)’de, bu değerin 
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hesaplanması ise detaylı olarak Denklem (25-29)’da 
gösterilmektedir. 

 

                      𝑒 = 𝜁𝑑 − 𝜁                                                          (25) 

                      �̈� = 𝜁�̈� − 𝜁̈                                                         (26) 

                      �̈� = 𝜁�̈� + 𝑀𝐿
−1(−𝜏 + 𝐶𝐿𝜁̇ + 𝐷𝐿)                        (27) 

                      𝑢 = 𝜁�̈� − 𝑀𝐿
−1𝜏 + 𝑀𝐿

−1(𝐶𝐿𝜁̇ + 𝐷𝐿)                  (28) 

                      𝜏 = 𝑀𝐿(𝜁�̈� − 𝑢) + (𝐶𝐿𝜁̇ + 𝐷𝐿)                         (29) 

 

                       𝑢 = −𝐾𝑣�̇� − 𝐾𝑝𝑒                                            (30) 

                       𝜏 = 𝑀𝐿(𝜁�̈� + 𝐾𝑣�̇� + 𝐾𝑝𝑒 ) + (𝐶𝐿𝜁̇ + 𝐷𝐿)      (31) 

 

Kuvvet kontrolü içinse uygulanacak olan kuvvet girdisinin 

holonomik kısıta ait Lagrange çarpanlarının hedeflenen değere 

ulaştırılması yeterli olmaktadır. Kullanılan kuvvet girdisi [6] ve 

bu çarpanlar Denklem (32-34)’de verilmektedir. 

 

                                  𝑒𝜆 = 𝜆ℎ − 𝜆ℎ𝑑                                       (32) 

                      𝑢𝑓 = 𝑍𝑀1𝐿𝜁�̈� + 𝜆ℎ𝑑 − 𝐾𝑓𝑒𝜆                             (33) 

               𝜆ℎ = (𝐽𝜉𝑀1
−1𝐽𝜉

𝑇)
−1

𝐽𝜉𝑀1
−1(𝐶1𝐿𝜁̇ + 𝐷1 − 𝐵1𝑢)      (34) 

                                   

4. Simülasyon 

Mobil manipülatörün pozisyon-kuvvet denetimi MATLAB 

platformunda test edilmektedir. Hedeflenen pozisyon yörüngesi 

iki kez türevi alınabilecek şekilde seçilmekte, kuvvet içinse 

sabit bir değerin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Hedeflenen 
yörüngeler Denklem (35)’de verilmektedir.   

     𝜁𝑑 = [

1.5 cos(𝑡) + 0.2cos (𝑡)

1.5 sin(𝑡) + 0.2sin (𝑡)

𝜋/4(1 − cos(𝑡)) + 0.2sin (𝑡)

]    𝜆𝑑 = 10 𝑁        (35) 

 

Dinamik modelin kısıtlı yüzeye indirgenmesi sırasında 
kullanılan matrisler Denklem (36)’de verilmektedir [10].  

𝑅 = [

cos (𝜃𝑐) sin (𝜃𝑐)

−
1

𝑑
𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑐)

1

𝑑
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐)

] 

�̇� = �̇�𝑐 [

−sin (𝜃𝑐) cos (𝜃𝑐)

−
1

𝑑
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐) −

1

𝑑
𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑐)

] 

𝐺 = [
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐) 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑐) 1/𝑙 0 2/𝑟
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐) 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑐) −1/𝑙 2/𝑟 0

]
𝑇

 

                   �̇� = �̇�𝑐 [
−𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑐) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐) 0 0 0
−𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑐) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐) 0 0 0

]
𝑇

        (36) 

  

Pozisyon takibi için hesaplanan tork değerinde kullanılan PD 

kontrol parametreleri olan 𝐾𝑝, 𝐾𝑣  ve kuvvet kontrol girdisinde 

kullanılan 𝐾𝑓 parametrelerinin değerleri aşağıda verilmektedir. 

                           𝐾𝑓 = 0.9    𝐾𝑣  = 4    𝐾𝑝 = 6                       (37) 

 

İndirgenmiş dinamik modelinin başlangıç koşulları ise 
Denklem (38)’de verilmektedir. 

                𝜁(0) = [
0.2
1.5
0

]     𝜁̇(0) = [
1.5
0.2
0.2

]     𝜆(0) = 0 𝑁          (38) 

Mobil manipülatörün dinamik modelinde kullanılan 
parametreler ve değerleri Tablo 1’de verilmektedir [6]. 

Tablo 1: Mobil Manipülatör Dinamik Model Parametreleri [6] 

Parametre  Açıklama Değeri 

𝑚𝑝 Mobil platformun ağırlığı 1 

𝑚𝑤 Sabit tekerleğin ağırlığı 1 

𝑚1, 𝑚2 Link ağırlıkları 1 

𝐼𝑝 Platformun eylemsiz momenti 1 

𝐼𝑤 Tekerleklerinin eylemsizlik 

momenti 

1 

𝐼1, 𝐼2 Linklerin eylemsizlik momentleri 1 

𝑑 Robot kolunun monte edildiği 

noktanın platform ağırlık merkezine 

olan uzaklığı  

1 

𝑙 Platformun ağırlık merkezinden 

tekerlere olan uzaklık 

1 

𝑟 Platformun tekerlerinin yarıçapı 0.5 

2𝑙1, 2𝑙2 Robot kolunun link uzunlukları 1, 0.6 

 

Simülasyonda 4. Dereceden Runge-Kutta metodu 

kullanılmaktadır. Hedeflenen pozisyon yörüngeleri dairesel 

hareketi sağlayacak şekilde seçilmektedir. Şekil 2’de mobil 

manipülatörün takip etmesi istenen yörünge ile pozisyon-

kuvvet kontrolü sonucunda izlediği yol gösterilmektedir. 

Durum vektörünün ilk iki değişkeni platform üzerinde seçilen 

noktanın (x, y) bileşenleri olup, hedeflenen yörüngeyi takip 

etmektedir. Aynı şekil üzerinde platformun ağırlık merkezinin 

izlediği yol da gösterilmektedir. Platformun ağırlık merkezi 

hedeflenen yörüngeyi belirli bir uzaklıktan takip etmektedir. 

Bunun sebebi ise platforma monte edilmiş olan manipülatörün 

belirli bir uzaklık sağlamasıdır. 

 

Şekil 2: Platform için hedeflenen ve takip edilen 

pozisyon yörüngesi 

Şekil 3’de ise robot kolunun her iki linkinin ağırlık 

merkezlerinin izledikleri yollar gösterilmektedir. Holonomik 

kısıtın her zaman sağlanması için Denklem (6) kullanılarak 

ikinci eklem değişkenin değeri hesaplanmakta ve sabit 

kalmaktadır. Bu sebeple manipülatörün hareketi sadece ilk 

eklem değişkenine ve platformun hareketine bağlı olmaktadır. 

Manipülatörün linklerinin ağırlık merkezlerinin izlediği yola 

bakılırsa platformun hareketi ile birlikte aynı şekilde dairesel 

hareket ettiği gözlemlenmektedir. Üçüncü durum değişkeni 

olan manipülatörün ilk eklem açısı da hedeflenen pozisyon 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

251



yörüngesini hatasız takip etmektedir. Birinci eklem açısının 
izlediği yol Şekil 4’de verilmektedir.  

 

 

Şekil 3: Robot koluna ait linklerin ağırlık 

merkezlerinin izledikleri yörünge 

 

 

Şekil 4: Birinci eklem açısının takip ettiği yol 

 
Uygulanan denetim sonrasında pozisyona ve kuvvete bağlı 

hataların sıfıra gittiği gözlemlenmekte olup, sırasıyla hata 

değerleri (𝑒, 𝑒𝜆 ) Şekil 5 ve 6’da gösterilmektedir. Pozisyon 

takibi sırasında oluşan hata değeri yaklaşık 2.5 saniye gibi bir 
sürede sıfıra ulaşmaktadır.  

 

Kuvvet takibinde ise holonomik kısıta ait Lagrange 

çarpanlarının hedeflenen değere ulaşması istenmektedir. 

Denklem (32)’de verilen hata değeri 𝐾𝑓 değerine bağlı olarak 

sıfıra ulaşma süresi değiştiği gibi bu değere yaklaşırken yaptığı 

salınım da değişmektedir. Daha küçük 𝐾𝑓 değeri için daha az 

salınım yapmaktadır ve bu değerin 0 < 𝐾𝑓 < 1  olması 

gerekmektedir.  

 

 

 

Şekil 5:  Pozisyon hata değeri 

 

 

Şekil 6: Holonomik kısıta ait Lagrange çarpanları hatası 

 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada holonomik kısıta sahip manipülatör ve 

holonomik olmayan kısıta sahip bir mobil platformdan oluşan 

mobil manipülatör için hem pozisyonun hem de kuvvetin 

hedeflenen yörüngeleri takip etmeleri gerçekleştirilmektedir. 

Pozisyon-kuvvet denetimi için mobil manipülatörün dinamik 

modeli kısıtlanmış yüzeye sınırlandırılmaktadır. Sınırlandırılan 

dinamik model sayesinde kısıtlar ihlal edilmemekte ve kısıt 

kuvvetleri iş yapmamaktadır. Pozisyon takibi için PD kontrolör 

kullanılarak tork değeri hesaplanmakta, kuvvet takibi içinse P 

kontrolör kullanılmaktadır. Yapılan simülasyon sonucunda 

hem pozisyon hem de kuvvet hata değerleri sıfıra giderek, 

hedeflenen yörüngeler takip edilmektedir. Diferansiyel sürüş 

mobil platform için kısıt denklemleri değişmemektedir. Ancak 

gelecek çalışmalarda holonomik kısıt denklemleri [12] gibi 

detaylandırılarak, dinamik modelde bozucu etkilerin 

(disturbance)  olduğu kabul edilecek ve Lyapunov tabanlı 

kararlılık analizleri eşliğinde farklı kontrol metotları 

kullanılarak pozisyon-kuvvet denetiminin gerçeklenmesi 
hedeflenmektedir.  
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Özetçe 

Bu çalışma kapsamında, düşük maliyetli platformların kontrol 

eğitiminde kullanılması bakış açısı ile iki tekerli mobil robot, 

kutup yerleştirme yöntemi ile kontrol edilmektedir. Böylece, 

robotun dış bozuculara rağmen devrilmeden hareketine devam 

etmesi sağlanmaktadır. İki tekerlekli mobil robot sisteminin 

basitleştirilmiş modeli, klasik hareketli bir taban üzerine 

yerleştirilmiş ters sarkaç modelidir. Bu çalışma kapsamında 

önce ilgili sistem hobi amaçlı satılan ekipmanlar kullanılarak 

imal edilmiş, ardından Lagrange yöntemi ile, sistemin modeli 

elde edilmiş ve sıfır etrafında doğrusallaştırılmıştır. Daha sonra, 

doğrusallaştırılmış model için, Ackermann yöntemi ile bulunan 

kontrol kazançları, robotun hareketini sağlamak üzere 

mikrodenetleyiciye gömülmüştür. Robot, maksimum ±50° 
eğimden dik konuma gelebilmekte ve hareketini dik olarak 

sürdürebilmektedir. 

Abstract 

In this study, with a perspective of using low-cost platforms in 

control education, a two-wheeled mobile robot is controlled by 

using pole placement method. Thus, it is ensured that the robot 

continues its movement without tipping despite the external 

disturbances. The simplified model of the two-wheeled mobile 

robot system is the reverse pendulum model placed on a 

classical moving base. Within the scope of this study, first the 

system was manufactured by using hobby equipment, then the 

model of the system was obtained by the Lagrange method and 

linearized around zero. After that, the control gains of the 

linearized model was found by using Ackermann Formula. 

Then the gains were embedded in the microcontroller to allow 

the robot to move. The robot can move from a maximum 

inclination angle of ± 50 ° to an upright position and continue 

its movement vertically. 

1. Giriş 

Düşük maliyetli platformların kullanılması ile özellikle 

otomatik kontrol, robotik ve mekatronik eğitiminin 

zenginleştirilmesi, son yıllarda mühendislik eğitiminde bir ana 

akım olarak görülmektedir [1, 2]. Bu doğrultuda, ucuz eşdeğer 

mikro denetçiler ve algılayıcılar kullanılarak iki tekerli mobil 

robot tasrlanmış ve kontrol tasarımlarını sınamak üzere 

etkileşimli bir araç elde edilmiştir. İki tekerli mobil robot kutup 

yerleştirme algoritması ile farklı senaryolarla sürülerek, 

deneysel verilerle, benzetim verileri karşılaştırılmıştır. İki 

tekerlekli mobil robot popülerliği ve kontrol tasarımı için 

elverişliliği gözetilerek seçilmiştir. 

İki tekerlekli ters sarkaç olarak modellenen mobil araçlar, 

90’lı yılların sonunda hayatımıza girmiş ikibinli yıllarda hızla 

yaygınlaşmıştır. Aracı popüler kılan az yer tutması, 

ekonomikliği ve sürüş kolaylığıdır. Yer çekimine karşı dik 

durmayı başarabilen herkes rahatlıkla kullanabilmektedir. 

Ancak bu araçların basit görüntüsünün arkasında hiçte basit 

olmayan teorik yaklaşım ve kontrol algoritmaları yatmaktadır 

[3]. 

Ters sarkaç, insanın ayakta duruşundan, roketin 

havalanmasına kadar bir çok birbirinden farklı sistemin 

indirgenmiş modeli olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın 

temel ilgisi iki tekerlekli ters sarkaç uygulamalarıdır. Bu 

çalışmalar incelendiğinde eş zamanlı birçok çalışma olmasına 

rağmen bilimsel yayın olarak ilk çalışma 1996 yılında japon 

bilim insanlarının yaptığı çalışma görülmektedir [4]. Ticari 

ürün olarak patent alan kişi ise Dean Kamen isimli girişimcidir. 

Henüz 2019 yılının ilk yarısı tamamlanmışken, kontrol ve 

ters sarkaç anahtar sözcükleri ile “web of science” sitesinde 

yapılan tarama bu yıl yayımlanan doksan üç yayın olduğunu 

göstermektedir. Ters sarkaça yönelik bu ilginin nedeni fiziksel 

olarak gerçekleştirilmesi kolay, kontrol problemi olarak ise 

zorlu bir problem oluşudur. Bu zorluk sistemin doğrusal 

olmaması, doğası gereği kararsız ve eksik eyletimli oluşundan 

kaynaklanmaktadır. 

Doğal olarak herhangi bir kontrol uygulamasının ön koşulu, 

önce sistemin kararlılığının garanti edilmesi olmaktadır [5]. Bu 

kapsamda yapılan çalışmalar incelendiğinde sistemin kararlı 

kılınması için farklı kontrol algoritmaları örneğin kayan kipli 

kontrol [6], uyarlamalı geri adımlamalı kontrol [7], PID, LQR 

[8] veya kutup yerleştirme [8, 9] gibi yöntemlere başvurulduğu 

görülmektedir.  

Ters sarkaç benzeri, tekerlekli mobil robotu kararsız kılan 

dış bozucu yerçekimidir. Bir sistemin dengede durması, ağırlık 

merkezinin izdüşümünün temas alanı içerisine düşmesi olarak 

ifade edilirse mobil robotun ağırlık merkezinin izdüşümü, 

yerçekimi etkisiyle hızla temas alanının dışına çıktığı için 

sistem kararsızdır. Bu durumda sistemi kararlı kılmak için 

sürekli olarak dengenin bozulduğu yöne doğru, dengenin 

bozulma hızına paralel olarak temas alanını kaydırmak 

gerekmektedir.  

Bu çalışmada yukarıda anlatılan denge probleminin 

çözümü için 2 tekerlekli bir araba imal edilmiştir. Daha 

sonrasında bu arabanın dengede kalabilmesi için denge noktası 

etrafındaki salınım açısını ölçecek bir algılayıcıya, bu açının 

belirli algoritmalarla hesaplanması için bir mikrodenetleyiciye 

ve hesaplanan verilerin güç olarak arabaya aktarılması ve 

dengelebilmesi için tekerlere bağlanması gereken 2 adet motora 
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ihtiyaç vardır. Araba, dış bozucuların etkidiği yöne hareket 

ederse kendisini toparlayabilir ve denge noktası etrafında 

kararlı bir yapı oluşturabilir. Bu sebeple motorlara verilen 

gücün düşme yönüne olmasına dikkat edilmelidir. Aksi 

durumda motor, dış bozucuyu sönümleyemez bilakis yardım 

eder. 

İmal edilen ve kararlı yapıya getirilmesi planlanan robotun 

dinamik modeli Lagrange yöntemi kullanılarak 

oluşturulmuştur. Oluşturulan ters sarkaç sisteminin 

matematiksel modeli sıfır etrafında doğrusallaştırılmış ve kutup 

yerleştirme yöntemi ile kazanç matrisleri hesaplanmıştır. 

Hesaplanan kazanç matrisleri ile çarpılan durum değişkenleri 

motora güç olarak iletilerek kararsız yapının kararlı hale 

gelmesi sağlanmıştır. Mikrodenetleyicideki çeşitli 

algoritmaların hesaplanması için Arduino içindeki gömülü 

yazılım dili ve C++ yazılım dili kullanılmıştır. 

Bu çalışmanın bundan sonraki bölümleri, şu şekilde ele 

alınmaktadır. Bölüm 2’de tekerlekli mobil robot sisteminin 

tasarımı ve gerçekleştirilmesi ele alınmakta, sistem 

parametreleri verilmektedir. Bölüm 3’de Sistem modelinin 

çıkarılması, doğrusallaştırılması ve durum uzayı formunda 

ifade edilmesi anlatılmaktadır. Bölüm 4’de kutup yerleştirme 

yönteminin kısa tanıtımı yapılmakta, kazanç belirleme 

yöntemlerinden söz edilmekte ve kullanılan yöntem 

Ackermann yöntemi tanıtılmaktadır. Bildiri sonuçlar ve 

tartışma bölümü ile bitirilmektedir. Bu bölümde sistemin hem 

benzetim sonuçları, hem de gerçek sistemden elde edilen veriler 

verilmekte ve farkları tartışılmaktadır. Çalışmanın etkileri ve 

gelecek projeksiyonuda bu kısımda tartışılmaktadır. 

2. Kendini Dengeleyen Robot Fiziksel Modeli 

Kendini Dengeleyen Robot Şekil 1’de görüldüğü gibi hobi 

ürünleri satılan mağzalardan alınan malzemelerden 

oluşturulmuştur.  

 

Şekil 1: Kendini Dengeleyen İki tekerlekli Mobil Robot 

Ana gövde olarak 2 katlı pleksi malzeme kullanılmıştır. Bu 

iki kat, kontrol sistemi devreye girmeden yaklaşık ölçümlerle 

ve deneme yanılma yoluyla malzemelerin üzerine 

yerleştirilmesi ile denge noktası civarında kısmi denge 

sağlanması açısından önemlidir. Başlangıçta ne kadar dengeli 

olursa dış bozucu etkisi o kadar az olur. Kontrol algoritmasına 

gelen geri bildirim, robotun, denge merkezine olan anlık açı 

sapması (açısal konum) ve bu sapmanın zamana bağlı 

değişimidir (açısal hız). Bu bilgileri edinmek üzere MPU6050 

altı eksenli ivme ve gyro sensörü kullanılmıştır. Sensörden 

alınan verilerin işlenmesi için, mikrodenetleyici olarak Arduino 

UNO R3 kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda elde edilen 

kontrol girdisi, belirlenen süre aralıklarında voltaj değeri olarak 

L298N motor sürücü kartına aktarılmaktadır. Motor sürücüsü 

aldığı voltaj girdisini yükseltgeyerek motorları sürmek için 

kullanmaktadır. Böylece mobil robotun sürekli dengede 

kalması için gerekli donanım oluşturulmuş olmaktadır. 

Hesaplanan algoritmalar sonucunda kontrol sistemimiz 

tarafından ihtiyaç görülen hareket verisi, sensör yardımıyla elde 

edilen açı verisinin mikrodenetleyici içerisinde harmanlanması 

sonucu şekil 5’de gösterilen motora sürücüsüne voltaj değeri 

olarak iletilmektedir. İhtiyaç olan voltaj değeri Arduino 

tarafından karşılanamamaktadır. Bu sebeple motorlar sürücüye 

doğrudan bağlanamamaktadır. Sürücüye eklenen ek batarya ile 

ihtiyaç duyulan voltaj değeri alınabilmektedir. Motor 

sürücüsüden alınan voltaj değeri Şekil 2’de görünen motorlara 

aktarılır. Böylece yine aynı şekil üzerinde gösterilen kendisine 

bağlı tekerleklere, anlık ihtiyaç duyulan hareket verisi kadar 

voltaj iletilmektedir ve robot dengede kalmaktadır. 

Şekil 1’de gösterilen mobil robot sisteminin parametreleri 

Tablo 1’de verilmiştir. Benzetimlerde ve hesaplamalarda bu 

parametreler kullanılmaktadır. L ile gösterilen uzunluk tekerin 

yere temas eden en alt noktası ile robotun ağırlık merkezi 

arasındaki dik uzaklıktır. 

Tablo 1: Sistem Parametreleri 

m (Ağırlık, kg.) 0,476 kg 

L (Uzunluk, m.) 0,1 m 

g (Yerçekimi İvmesi, m/s2) 9,81 m/s2 

 

3. Sistem Modellinin Oluşturulması 

Sistem modeli iyi bilinen Lagrange denklemi kullanılarak elde 

edilmiştir. Sırasıyla sistemin kinetik ve potansiyel enerji 

denklemleri yazılmış ardından Lagrange denklemi uyarınca 

gerekli hesaplamalar yapılarak sistem modeline erişilmiştir. 

Sistemin hareket denklemleri, şu şekildedir: 

𝐾𝐸 =
1

2
𝐼𝜔2 =

1

2
 𝑚𝐿2 𝑄2 

(1) 

𝑃𝐸 = 𝑚𝑔𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜃) (2) 

Denklem (1) ve (2)’deki kinetik ve potansiyel enerji 

ilişkileri Lagrange denkleminde yerine konularak; 

𝐿 = 𝐾𝐸 − 𝑃𝐸 (3) 

𝐿 =
1

2
𝑚𝐿2𝑄2 − 𝑚𝑔𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

(4) 

(4) denklemi elde edilmiş olur. 

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑚𝐿2 �̇�  

(5) 
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𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑚𝐿2 �̈�   

(6) 

𝜕𝐿

𝜕𝜃
= 𝑚𝑔𝐿𝑠𝑖𝑛(𝑄) 

(7) 

(6) ve (7). Denklemler kullanılarak; 

𝑇(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
−

𝜕𝐿

𝜕𝜃
= 𝑚𝐿2�̈� − 𝑚𝑔𝐿𝑠𝑖𝑛(𝑄) 

(8) 

(8) denklemi elde edilmiştir. 

𝑇(𝑡)

𝑚𝐿2 =  �̈� −
𝑔

𝐿
sin(𝑄) 

(9) 

Denklem (9)’de elde edilen mobil robotun hareket 

denklemi, aşağıdaki gibi durum uzayı formuna getirilmektedir. 

𝑥1 = 𝑄 (10) 

𝑥2 =  �̇� = (𝑥1)̇  

𝑢 = 𝑇(𝑡) 

(𝑥2)̇ =
𝑢

𝑚𝐿2
+

𝑔

𝐿
sin(𝑥1) 

(11) 

(12) 

(13) 

Küçük açı varsayımıyla sin(𝑥1) ≅ 𝑥1 alınarak yapılan 

doğrusallaştıma uyarınca Denklem (13), Denklem (14)’e 

dönüşür. 

(𝑥2)̇ =
𝑔

𝐿
𝑥1 +

1

𝑚𝐿2 𝑢 
(14) 

Ardından Denklem (11) ve (14) kullanılarak, mobil robotun 

hareket denklemi durum uzayı formunda Denklem (15)’deki 

gibi elde edilir. 

[
(𝑥1)̇

(𝑥2)̇
] = [

0 1
𝑔

𝐿
0] [

𝑥1

𝑥2
] + [

0
1

𝑚𝐿2

] 𝑢 
(15) 

Denklem (15)’de yer alan “𝑚”, “𝐿” ve “𝑔” terimleri sırasıyla 

robotun ağırlığı, ağırlık merkezinin tekerleklere olan uzaklığı 

ve yer çekimi ivmesidir. Bu sistem parametreleri, sırasıyla 𝐴 ve 

𝐵 olarak isimlendirilen, sistem ve kontrol matrislerinin sayısal 

değerini bulmak üzere Denklem (15)’e yerleştirildiğinde, 

𝐴 = [
0 1

98,1 0
] 

(16) 

𝐵 = [
0

210,084
] 

(17) 

olarak bulunur. 

4. Kutup Yerleştirme Metodu 

Kutup yerleştirme yöntemi basitçe sistemin kararsızlığa neden 

olan kutupları yerine, atanan kutupları sağlayacak şekilde 

sistem matrisini biçimlendirmek olarak ifade edilebilir. Kısaca 

temel çalışma biçimi özetlenecek olursa; 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢    (18) 

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 (19) 

formuna dönüşür. Burada K kazancının uygun seçimi ile 

sistemin kararlılığı garanti edilir. Şöyle ki; 

|𝑠𝐼 − (𝐴 − 𝐵𝐾)| = (𝑠 − 𝜆1)(𝑠 − 𝜆2) ⋯ (𝑠 − 𝜆𝑛) (20) 

olmalıdır. Burada 𝜆1 ⋯ 𝜆𝑛 istenen kök yerlerini göstermektedir. 

Dolayısıyla problem uygun 𝐾 kazancı matrisinin seçimine 

indirgenmiş olmaktadır. Uygun 𝐾 kazancı için direkt yöntem, 

kontrol edilebilir kanonik forma dönüştürme yoluyla kazançları 

belirleme ve Ackermann yöntemi gibi yöntemler kullanılabilir. 

Bu çalışmada kodlama kolaylığı gözetilerek Ackermann 

yöntemi tercih edilmiştir. Yöntem şu şekilde formüle 

edilmektedir. 

�̲�𝑇 = [0 0 … 0 1]�̲�−1Φ(𝐴) (21) 

Φ(𝜆) = ∏(𝜆 − �̂�𝑖)

𝑛

𝑖=1

 
(22) 

M = [𝑏 ⋮ 𝐴𝑏 ⋮ ⋯ ⋮ 𝐴𝑛−1𝑏] (23) 

Kutup yerleri tasarımda istenen isterleri karşılamak üzere 

özellikli olarak seçebileceği gibi sadece kararlılık kriterini 

sağlamak üzere keyfi olarakta belirlenebilir  [8], [10]. Hem 

Ackerman yönteminin uygulanmasını göstermek hem de 

rastgele seçilen kutup yerleri ile robotun davranışını ve 

benzetim sonucunu karşılaştırmak üzere 𝜆1=-1,5 ve 𝜆2=-2 

olarak seçilsin. 

Denklem (16) ve (17)’de verilen 𝐴 ve 𝐵 matrisleri ile 

(22)’de M olarak gösterilen kontrol edilebilirlik matrisi 

aşağıdaki gibi bulunur. 

𝑀 = [𝐵 ⋮ 𝐴𝐵] (24) 

𝑀 = [
0 210,084

210,084 0
] 

(25) 

Denklem (25)’nin tersi aşağıdaki gibi bulunur. 

𝑀−1 = [
0 0,00476

0,00476 0
] 

(26) 

İstenilen kutuplar ile oluşturulan karakteristik denklem 

(27)’deki gibi bulunarak, 𝜆 özdeğerinin sağladığı eşitliğin bu 

özdeğerlere sahip matris tarafından da sağlanacağı yönündeki 

teorem uyarınca (Bkz. Cayley-Hamilton teoremi) denklem (28) 

ve sonuç olarak (29) elde edilir.  

𝜙(𝜆) = (𝜆 + 1,5)(𝜆 + 2) = 𝜆2 + 3,5𝜆 + 3 (27) 

𝜙(𝐴) = [
0 1

98,1 0
] [

0 1
98,1 0

] + 3,5 [
0 1

98,1 0
]

+ 3 [
1 0
0 1

] 

(28) 

𝜙(𝐴) = [
101,1 3,5

343,35 101,1
] 

(29) 

Elde edilen (26) ve (29) denklemleri Ackermann 

formülasyonunda yerine yazılarak, aranan kontrol kazancı 

(30)’daki gibi bulunur. 

𝑘𝑇 = [0,481236 0,01666] (30) 

Burada üst indis 𝑇 transpoz işlemini ifade etmektedir. 

Denklem (30)’da elde edilen, 𝑘𝑇  kazanç matrisindeki değerler 
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motor sürücüye gönderilecek kontrol girişi büyüklüğünü 

bulmak için kullanılır. Konntrol girişi denklem (31)’de 

görüldüğü gibi hesaplanır. 

𝑢 = −𝑘𝑇𝑥 = [−0,481236 −0,01666] [
𝜃
 �̇�

]       (31) 

Denklem (31)’deki “𝑢” parametresi voltaj gereksiniminin 

karşılanması için 60 kat artırılarak motorlara iletilir. Kontrol 

girişi “𝑢” robotun üzerinden alınan açısal konum θ ve açısal hız 

θ ̇ değerleri ile anlık olarak değişmektedir. Ancak kazanç değeri 

istenen kutup yerleri uyarınca bir kere belirlenmekte ve süreç 

boyunca sabit kalmaktadır. Keyfi olarak belirlenen 𝜆1=-1,5 ve 

𝜆2=-2 kutupları uyarınca belirlenen açısal konum ve açısal hız 

verileri Şekil 2 ve Şekil 3’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Keyfi olarak belirlenen λ1=-1,5 ve λ2=-2 kutupları 

uyarınca bulunan açısal konum grafiği ve benzetimle 

karşılaştırılması 

Verilerin alınması için robot yaklaşık 0,42 radyan yani 

24,06 derece açısal konumdan serbest bırakılmıştır ve 0 derece 

olan denge konumuna gelene kadarki veriler incelenmektedir. 

Benzetim sonucuna sistemin aşırı sönümlü olduğu 

görülmektedir. Yani benzetim sonucuna göre salınım 

yapmadan sistem kararlı noktaya oturmuştur. Deneysel verilere 

bakılacak olursa; benzetim sonucunun aksine aşırı salınım 

görülmektedir. Bunun sebebi, robotun bırakıldığı 24 derece 

açısal konumdan denge noktasına kadarki geçen sürede kendini 

toparlarken kazanmış olduğu açısal ivme etkisinde denge 

noktasına geldiği an kendisini durduramaması olarak 

düşünülmektedir. Denge noktasını aştığı an kontrol sistemi 

tekrar devreye girmiş ve aynı hesaplamaları ters yönde tekrar 

uygulamıştır. Denge noktasındaki açısal ivmesi sıfırlanana 

kadar salınımın azaldığı görülmüştür.  

 

Şekil 3: Keyfi olarak belirlenen 𝜆1=-1,5 ve 𝜆2=-2 kutupları 

uyarınca bulunan açısal hız grafiği ve benzetimle 

karşılaştırılması 

Şekil 2’de turuncu renkli cizgiler robotun üzerinden okunan 

konum değişkenlerini, mavi çizgi ise aynı parametrelerle 

benzetim sonucu elde edilen açısal konum değişimlerini 

göstermektedir. 

Şekil 2’de deneysel verilerle benzetim sonuçlarının görece 

benzediği ancak Şekil 3’de verilen hız grafiği incelendiğinde 

hızdaki değişimlerin çok daha fazla salınımlı olduğu 

görülmektedir, gerçek bir mühendislik sisteminde aşırı hız 

dalgalanması istenmeyen, motor ömrünü azaltan bir etkidir. 

Dolayısıyla tasarımda iyileştirmelere gidilmesi gerekir. 

Bildirinin bundan sonraki beşinci bölümünde değişen isterler 

doğrultusunda, kutup yerleri ve kontrol kazançlarına göre 

robotun nasıl davrandığı deneysel ve benzetim sonuçları ile 

tartışılmaktadır. Sistemin kutuplarının; kararlılığı, sistem 

cevabı, geçici cevap ve bant aralığı nitelikleri üzerinde önemli 

ölçüde etkileri vardır. Eğer kapalı çevrim kutupları verilen 

isterlere göre seçilirse, sistemin kararlılığı, sistem cevabı gibi 

konularda istenilen ölçüde hareket edilmiş olur.  

5. Sonuçlar ve Tartışma 

Bu bölümde, kutuplar rastgele değil, kararlılık dışında 

sistemlerin farklı geçiş davranışı isterleri karşısında cevabını 

belirlemek üzere sırasıyla %10 aşma ve 2 saniye yerleşme 

süresi; %10 aşma ve 4 saniye yerleşme süresi; %20 aşma ve 2 

saniye yerleşme süresi; %20 aşma ve 4 saniye yerleşme süresi 

olarak verilen isterler doğrultusunda seçilmektedir.  

Tablo 2: İsterler, Kutup Yerleri ve Kazanç Matrisi İlişkileri 

İsterler Kutup .Yerleri 

Kazançlar 

Matrisi 

Elemanları 

[𝑘1 𝑘2] 

𝑘1 𝑘2 

% 10 aşma 2 sn. 

Yerleşme Süresi 
−1.00 ±  3.23𝑖 0,52 0,02 

% 10 aşma 4 sn. 

Yerleşme Süresi 
−1.00 ±  1.36𝑖 0,48 0,01 

% 20 aşma 2 sn. 

Yerleşme Süresi 
−1.00 ±  4.27𝑖 0,56 0,02 

% 20 aşma 4 sn. 

Yerleşme Süresi 
−1.00 ± 1.95𝑖 0,49 0,01 

 

Şekil 4: %10 Aşma ve 2 Saniye Yerleşme Zamanı İsterleri 

Doğrultusunda Açısal Konum Değişimi 
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Bu isterlere uygun belirlenen kutup yerleri ve kutup yerleri 

uyarınca belirlenen kontrol kazançları Tablo 2’de 

verilmektedir. Grafiklerde gösterilen benzetimler için kod 

Python programı ile yapılmaktadır. 

İlk ister “%10 Aşma ve 2 Saniye Yerleşme Zamanı” olarak 

verimiş olsun. Bu isterle belirlenen kazançlar kullanılarak, 

deneysel verilerin elde edilmesi için robot yaklaşık 0,65 radyan 

37,2 derece eğimden serbest bırakılmıştır ve 0 derece olan 

denge konumuna gelene kadarki veriler Şekil 4’de 

gösterilmektedir. Şekil 4’de gösterilen deneysel ve benzetim 

sonucu verilen isterler doğrultusunda elde edilmiştir. Mavi 

renkli benzetim grafiğinden yerleşme zamanının yaklaşık 2 sn 

olarak tutturulduğu görülmektedir. Deneysel sonuçlarda, 

robotun yaklaşık 2 saniyede denge noktası etrafında salınacak 

şekilde hareketini tamamladığını göstermektedir. Deneysel 

verilerden elde edilen grafiğe bakılacak olursa zamanla azalsa 

da belirli frekansta denge noktası etrafında salınım olduğu 

görülmektedir. Bu salınım hareketi hareket sırasında oluşan 

atalet kuvvetinin tam olarak sönümlenememesi olarak 

düşünülmektedir. Bu nedenle başlangıca göre salınım çok 

azalsa da belirli frekans seviyesinde devam etmektedir.  

 

Şekil 5: %10 Aşma ve 2 Saniye Yerleşme Zamanı İsterleri 

Doğrultusunda Açısal Hız Değişimi 

Şekil 5’de Şekil 4’e paralel olarak yüksek atalet kuvvetine 

bağlı olarak ilk zamanlarda benzetim ile deneysel veri arasında 

büyük fark ilerleyen zamanda kapanmakta, denge noktası 

etrafında küçük salınımlar haline dönüşmektedir.  

İkinci set ister ise %10 Aşma ve 4 Saniye Yerleşme Zamanı 

olarak belirlenmiştir. Verilerin alınması için robot yaklaşık 0,62 

radyan 35,5 derece eğimden serbest bırakılmıştır ve 0 derece 

olan denge konumuna gelene kadarki veriler incelenmektedir. 

Benzetim sonucuna göre kutupların istenildiği gibi tasarlandığı 

görülmektedir.  

 

Şekil 6: %10 Aşma ve 4 Saniye Yerleşme Zamanı İsterleri 

Doğrultusunda Açısal Konum Değişimi 

Denge durumuna 4 saniyede erişmesi buna bir örnektir. 

Şekil 6 ve Şekil 7’de gösterilen deneysel verilere bakılacak 

olursa isterde olduğu gibi gerçek zamanlı fiziksel model aşırı 

salınımlar devam etmektedir. 

 

Şekil 7: %10 Aşma ve 4 Saniye Yerleşme Zamanı İsterleri 

Doğrultusunda Açısal Hız Değişimi 

Fakat benzetim grafiğine paralel şekilde salınımların 

azaldığını görmek, deneysel ile benzetim arasında çok da uzak 

farklılıklar olmadığını göstermektedir. Tablo 2’de verilen 

üçüncü ve dördüncü set isterler için grafikler Şekil 8-11’de 

verilmektedir. Tüm grafikler ayrı ayrı incelendiğinde her 

birinde deneysel sonuçların belirli bir farklada olsa benzetim 

sonuçlarını izlediğini göstermektedir. Benzetim sonuçlarıyla 

deneysel sonuçlar arasındaki en temel fark, çevresel belirsizlik 

ve bozucu girişlerden kaynaklı kalıcı durum cevabında görülen 

fark olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer tasarımcı açısından 

belirleyici ise, hangi ister ile en iyi sonuç alınacağı gözle 

seçilemediği için en küçük karesel hata oranları belirlenerek 

bulunabilir.  

 

Şekil 8: %20 Aşma ve 2 Saniye Yerleşme Zamanı İsterleri 

Doğrultusunda Açısal Konum Değişimi 

Bu bildiride gösterilen örnek çalışma benzeri düşük 

maliyetli platformlar kullanılarak kontrol eğitimi 

zenginleştirilebilir. Kontrol, robotik ve mekatronik dersleri 

kapsamında ve/veya bitirme projesi olarak öğrencilere gerçek 

bir sistem tasarlatmak, öğrencilerin mühendislik yeteneklerini 

geliştirmeleri, mesleki deneyim ve beceri kazanmalarını 

açısından oldukça yararlıdır. Bizimde içerisinde bulunduğumuz 

birçok eğitim kurumu, Maddi açıdan yeni laboratuvar kurmak 

ve laboratuvarları günün teknolojisiyle uyumlu tutma 

olanağından yoksundur, bu nedenle bu bildiride sunulan örnek 

üzerinden düşük maliyetli platformlar ile laboratuvar 

uygulamalarını tartışmanın TOK ulusal toplantısının içeriğine 

uygun ve gerekli olarak düşünülmektedir. Düşük maliyetli 

platformlar ile laboratuvar uygulamalarının paylaşılması, 

akademisyenlerin birbirinden etkilenmesi ve böylece eğitim 
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kurumlarında bu tarz çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması 

bir yarar olarak görülmektedir 

 

Şekil 9: %20 Aşma ve 2 Saniye Yerleşme Zamanı İsterleri 

Doğrultusunda Açısal Konum Değişimi 

 

Şekil 10: %20 Aşma ve 4 Saniye Yerleşme Zamanı İsterleri 

Doğrultusunda Açısal Konum Değişimi 

 

Şekil 11: %10 Aşma ve 4 Saniye Yerleşme Zamanı İsterleri 

Doğrultusunda Açısal Konum Değişimi 
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Özetçe
Bu çalışmada dokunsal geribildirim çalışmalarında

kullanılmak üzere ters delta robotun kartezyen kont-
rolü gerçekleştirilmiştir. Robotun aktuatörlerinin kontrolü için
gerekli donanım tasarlanıp üretilmiştir. Zenom benzetim
ortamında yazılımsal kontrolü gerçekleştirilmiştir. Ters delta
robot paralel robotlar zümresindendir. Paralel robotlar seri
robotlara göre bazı avantajlara sahiptirler. Bunlar aktuatörle-
rin statik yerleşiminden dolayı hareketli parçalarının hafif
olması ve bir eksende gerçekleştirilecek hareketi birden
fazla aktuatörün gerçekleştirmesi, yani paralel çalışmasından
dolayı hızlı olmasıdır. Paralel robotların dezavantajları ise
çalışma alanının darlığı ve tekillik noktalarına sahip olmasıdır.
Çalışmada gerçekleştrilen deney sonuçları ışığında kartez-
yen kontrolu başarı ile gerçekleştirlmiş olup ileri kontrol
algoritmalarınında denenebileceği bir platfom oluşturulmuştur.

Abstract
In our work, we realized cartesian control of reverse delta

robot for use in haptic feedback applications. We developed re-
quired hardware to control actuators of the robot also we uti-
lized Zenom simulation environment to run control software
of robot. Reverse delta robot belongs to parallel robot family
which has some advantages over serial robots that can be listed
as, lightweight moving parts because of static placement of ac-
tuators, faster movement by parallel property which is caused
by multiple actuators taking a role in moving end effector in
one axis. Disadvantages of parallel robots are having a smaller
workspace and having singularity points. We concluded with
the insight of physical experiments that our platform can be
used for advanced control algorithms.

1. Giriş
Robotlar birkaç farklı yöntem ile üretilebilirler. Bunlar seri
yapılı, paralel yapılı ve hibrit yapılı üretim şekilleridir. Seri ro-

botlar linklerin birbirleri ile uç uca bağlanması sonucunda mey-
dan gelir. Paralel robotlarda ise uç nokta birkaç link ile birlikte
beraber kontrol edilir. Paralel robotların seri robotlara göre bir
takım avantajları mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

• Harkeket hızı

• Hafiflik

• Ters kinematik çözümün kolaylığı

Paralel robotların dezavantajları ise şunlardır:

• Çalışma alanlarının darlığı

• Komplex ileri kinematik çözümü

• Tekillikleri

Delta robotlar endüstride paketleme, dizme işlemlerinde
sıkça kullanılırlar. Bu uygulamalarda görece hafif bir nesne hızlı
bir şekilde hedefine taşınmalıdır. Örenğin çikolata paketleme
işleminde, birkaç farklı çikolata çeşidi bir pakete belirli bir de-
sen ile dizilmelidir. Sürekli aynı şekilde doldurulan paketler
işçiler için sıkıcı, hataya açık bir iştir. Ancak delta türevi paralel
robotlar hızlı ve etkin şekilde bunun üstesinden gelebilir.

Delta robotların kullanım alanı oldukça geniştir. Ameli-
yat esnasında doktarlar tarafından da kullanılmaktadır. Yüksek
hassasiyet gerektiren bu tarz uygulamalarda delta robotların
kullaıldığı görülmektedir [1]. Çalışma alanının seri bir robota
göre darlığı ise delta robotların dezavantajlarındandır.

Bu çalışmada ters delta robot kullanılarak dokunsal geri bil-
dirim (ing. haptic) uygulamalarında kullanılmak üzere kartez-
yen kontrol gerçekleştirilmiştir. Kullanıcının robotik bir yapıyı
kullanarak sanal ortamda veya tele operasyon ile başka bir nes-
neyi yönetmesi esnasında kullanıcıya iletilen görsel uyarılar
hassas bir kontrol için yeterli olmayabilir. Bu aşamada kontrol
edilen nesneden alınan fiziksel bilgiler ile kullanıcıya dokun-
sal geri bildirim verilmesi kontrolü hassaslaştıracaktır. Örneğin
sanal ortamda bir küre olduğunu ve kullanıcının ters delta ro-
bot ile 3 boyutlu uzayda bir işaretçiyi hareket ettirdiğini var-
sayalım. İşaretçinin küre ile temasının dokunsal geri bildirim
olarak robota verilmesi ile kullanıcı küreyi eliyle hissedebilir.
Kullanıcının kontrol hassasiyetinin bu yeni duyu ile artacağı
aşikardır.
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Robotun kontrolünün yapılabilmesi için herbir motoru
120W güç ile sürebilecek bir kontrol kartı geliştirilmiştir. Bu
kontrol kartı DC motorları doğrusal (ing. linear) yöntem ile
sürer. Ayrıca motorlara bağlı enkoderleri de okur. Motorların
voltajları ve tepe akımları ayarlanabilir. Bilgisayar ile USB veri
yolu üzerinden haberleşir. Kontrol kartının parametreleri 1 mi-
lisaniyede bir güncellenebilir. Kontrol kartı ile 1 KHz’de etkin
kontrol gerçekleştirilebilir.

Zenom Gebze Teknik Üniversitesi kontrol ve robotik
labaratuvarında kontrol uygulamaları için geliştirilmiş olan
gerçek zamanlı benzetim ortamıdır. Ayrıca hedef bir kontrol
kartına bağlanarak gerçek zamanlı kontrol ve çizim işlerinide
icra edebilir. Bu çalışmada robotun kontrolü Zenom üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Elektronik kontrol kartına sadece motor-
ların parametresi gönderilmiştir. Enkoder bilgileri ise bu karttan
okunarak kontrol gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın gerçekleştirildiği sistemin genel
görünümü Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Sistemin Genel Görünümü

İkinci bölümde ters delta robotun yapısı ve kinamatik denk-
lemleri verilmiştir. Üçüncü bölümde robotun elektronik kontrol
kartı, dördüncü bölümde Zenom, beşinci bölümde ise robotun
kartezyen kontrolü anlatılmıştır.

2. Ters Delta Robotun Yapısı ve Kinematik
Denklemler

Clavel 1990’da delta robotunu patentlemiştir [2]. Delta robot
endüstride yaygın olarak kullanılan paralel robotlardandır. Bu
çalışmada delta robotun geri bildirimsel uygulamalarda kul-
lanımı amaçlanmıştır. Literatur araştırıldığında Tusumaki ve
arkadaşları 1998’de delta robotun geri bildirimsel kullanımını
gerçekleştirmişlerdir [3]. Delta robot patentde ifade edildiği gibi
değil, ters olarak kullanılmıştır. Bizim çalışmamızda da bu ro-
bot temel alınmıştır.

2.1. Ters Delta Robotun Yapısı

Şekil 2a’de ters delta robotun yapısı gösterilmiştir. Robot
basitçe iki eşkenar üçgenden oluşur. Bunlardan ilki tabanda sa-
bit olarak durmaktadır. Şekil 2a’de üçgen ile ifade edilmiştir.
Diğer eşkenar üçgen ise Şekil 2a’de gösterilen ”b” noktası

merkezlidir. Bu üçgen hareketli tablayı ifade eder. Tabandaki
üçgenin kenarlarının orta noktasına linkler bağlıdır. ”a” noktası
bu linklerden biridir. Linkler diğer uçlarından bir paralelkenara
bağlanır. Parlel kenarın diğer ucunda ise hareketli tablada bu-
lunan eşkenar üçgen kenarının orta noktası bulunmaktadır. ”c”
noktası ile ifade edilmiştir. Bağlantı şekilleri basitçe Şekil 2b’de
gösterilmiştir.

Uzun Kenar

rf

d a

c b

K�sa Kenar

re

e

(a) Bağlantı Yapısı

Hareketli Tabla

Sabit Tabla

Uzun Kenar

rf

K�sa Kenar

re

b

c

a

0,0
e

f

d

(b) Basit Gösterim

Şekil 2: Delta Robotun Yapısı

2.2. İleri Kinematik Denklemler

İleri kinematik problemi şu şekilde tanımlanabilir. Linklerin
açıları (θ1, θ2, θ3) biliniyorsa uç kısım hangi kartezyen koor-
dinatlarda (x, y, z) bulunur?

Sabit tablada bulunan eşkenar üçgenin ağırlık merkezi x =

0, y = 0, z = 0 noktası kabul edilir. Delta robot 3 linkten
oluşur. Bu linkler geometrik olarak 120° ötelenmiş halde bir-
birleriyle simetriklerdir. Bu özellik kullanılarak sadece tek bir
link için çözüm yapılacaktır.

Sabit K�s�m

Hareketli K�s�m

�

re

rf

merkez

0,0 ax,0

bx,by

cx,cy

dx,dy

Şekil 3: Delta Robotun Yan Kesit Gösterimi

Sabit tabladaki üçgenin kenarının ortasında bulunan linkin
yani ”a” noktasının koordinatları, eşkanar üçgenin özelliklerin-
den faydalanarak hesaplanabilir.
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e = sabit tabla eşkenar üçgeninin kenar uzunluğu
f = hareketli tabla eşkenar üçgeninin kenar uzunluğu
re = link uzunluğu
rf = paralelkenar (uzun kenar) uzunluğu
θ = link açısı
e/2tan(30) = ax
dx = recos(θ) + ax dy = resin(θ)

Link ucuna bağlı paralelkenar mafsal serbest bir şekilde
hareket edebilseydi dx, dy, dz merkezli rf çaplı bir küre
çizebilirdi. Bu küre Şekil 3’te, iki boyutta çember olarak
gösterilmiştir. Kürenin merkez noktası, linkin yaptığı θ açısı bi-
lindiği için hesaplanabilir. Kürenin merkezi haraketli tablanın
merkezine doğru Şekil 3’te gösterildiği gibi ötelenir.

3 link içinde ayrı ayrı 3 küre oluşacaktır. Bu küreler ha-
reketli tablanın ağırlık merkezinde çakışacaklardır. Küre denk-
lemleri şu şekilde yazılabilir.

(x− dx1)2 + (y − dy1)2 + (z − dz1)2 = r21
(x− dx2)2 + (y − dy2)2 + (z − dz2)2 = r22
(x− dx3)2 + (y − dy3)2 + (z − dz3)2 = r23
Sonuç olarak bu üç ayrı kürenin denklemleri ile çakışma

noktası (x, y, z) bulunarak ileri kinematik problemi çözülür.

2.3. Geri Kinematik Denklemler

Ters kinematik problemli, uç noktasının kartezyen kordinat-
larda pozisyonun (x, y, z) bilinmesi halinde link açılarının
(θ1, θ2, θ3) bulunması problemidir.

Sabit K�s�m

Hareketli K�s�m

�

re

rf

merkez

0,0 ax,0

bx,by

cx,cy

dx,dy

üçgen 1

üçgen 2

Şekil 4: Ters Kinematik İçin Yan Gösterim

Uç noktasının bx, by bilinmesi halinde paralelkenar maf-
salın bağlı olduğu cx, cy noktasının koordinatları eşkenar üçgen
yardımıyla hesaplanabilir.

cx = f/2tan(30) + bx cy = by
ax = e/2tan(30)

dx, dy noktasının koordinatlarını bularak θ =

atan(dy/(dx − ax)) ile link açısını bulabiliriz.
Şekil 4’de gösterildiği gibi iki yardımcı üçgen oluşturursak

iki denklem elde ederiz. Bunlar:
Birinci üçgenden: (dx − cx)2 + (cy − dy)2 = r2f ve

İkinci üçgenden: (dx − ax)2 + d2y = r2e
ax, cx, cy, re, rf bilindiği için, iki denklem ile iki bilinme-

yen dx, dy denklem sistemi çözülebilir.
Sonuç olarak θ = atan(dy/(dx − ax)) ile link açısı bu-

lunabilir. Diğer linkler geometrik olarak 120° ötelenmiş halde
birbirleriyle simetriklerdir. Bu özellik kullanılarak diğer linkler
için de çözüm bulunabilir.

3. Kontrol Kartı
Bu çalışmada kullanılmak üzere elektronik motor sürücü kartı
geliştirilmiştir. Motorların doğrusal olarak sürülmesi
hedeflenmiştir. Gövdeye entegreli enkodere sahip DC
motorlar kullanılmıştır. Enkoderler 512 dalga ile bir tam
çevrimi ifade ederler. Kontrol kartı her bir motoru 120W güç ile
sürebilir. Toplam 3 motor sürülebilir. Motorların tepe akımları
sınırlandırılabilir. Kartın temelinde OPA549 güç işlemsel
yükselteci ve STM32F0 mikrodenetleyicisi yer almaktadır.
Kart, bilgisayar ile 921600 baud UART veri yolunun USB veri
yoluna çevrilmesi ile haberleşmektedir. Kontrol kartı Şekil 5’te
gösterilmiştir.

Şekil 5: Motor Kontrol Kartı

4. Zenom Benzetim Ortamı
Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle robotik sistemlerin sa-
nal ortamlarda benzetimi mümkün olmaya başlamıştır. Sa-
nal benzetim ortamları kurguladığımız sistemi öğrenmek, an-
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Şekil 6: Zenom Benzetim Ortamı

lamak ve eksikliklerini farkedip düzeltmek için ideal ortam-
lardır. Doğru şekilde çalışan bir robotik sistem ancak ister-
lerin, kısıtların doğru anlaşılması bunlara uygun geliştirme
çalışmalarının eksiksiz yapılması ile mümkündür. Sanal ben-
zetim ortamlarında, fiziksel olarak mümkün olmayan, olsa
da çok pahalıya mal olan deneyler yapılabilir. Örneğin in-
sansız bir hava aracının motor kontrol sistemi gerçek test-
ler ile geliştirilmek istenirse, her başarısız deneme insansız
hava aracının hasar alması ile sonuçlanacaktır. Benzetim or-
tamlarında ise sınırsız denememe imkanı sunar. Sonuç olarak
gelşitirme süresinde ve maliyetlerde düşüş olacağı aşikardır.

Gerçek zamanlı sistemler belirli bir zaman kısıtını her
türlü şartta sağlamayı garantileyen sistemlerdir. Bazı kritik
kontrol uygulamaları gerçek zamanlı sistemlere ihtiyaç duyar.
Buna örnek olarak uçağın içerisinde bulunan ve uçağı yönlen-
dirmeyi sağlayan kanatçık sistemleri verilebilir. Kanatçıkların
pilotun komutlarına belirli bir zaman kısıtıyla cevap ver-
mesi gerekmektedir. Aksi durumda sonuç hayat kaybı ile
sonuçlanabilir. Bu tarz sistemler gerçek zamanlı sistem olarak
adlandırılır.

Gerçek zamanlı işletim sistemleri ise üzerlerinde koşan
uygulamalara gerçek zamanda hizmet vermeyei taahütleyen
işletim sistemleridir. Birçok ticari ve açık kaynak gerçek
zamanlı işletim sistem mevcuttur. Bu işletim sistemleri
yazılımcıların alışık olmadıkları sistemler olabilirler. Linux gibi
yaygın kullanılan ve genel amaçlı bir işletim sistemi gerçek za-
manlı çalıştırılabilirse bazı avantajlara sahip olacaktır. Bunlar,
yazılımcıların alışık oldukları ortamda kod geliştirmeleri, he-
def sistem ile kod geliştirilen sistemin benzerliklerinden doğan
faydalar sayılabilir. Linux’u gerçek zamanlı bir işletim sistemi
haline getirmek için bir kaç yama vardır. Bunlar Xenomai ve
Prempt RT olarak sayılabilir.

Zenom, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde geliştirilen
bir benzetim ortamıdır [4]. Gerçek zamanlı uygulamalar için
geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı olarak çalışabilmesi için üze-
rinde koştuğu işletim siteminin de gerçek zamanlı olması ge-
rekmektedir. Linux ve türevlerinde çalıştırılabilir. Açık kay-
nak kodludur. 2 Boyutulu çizimler ve 3 boyutlu sahneler
oluşturabilir. Çeşitli veri görselleştirme araçları vardır. Ze-
nom’da çalışabilecek uygulama yazmak görece kolaydır.

Zenom’un kabiliyetleri hedef bir donanıma bağlanarak
arttırılabilir. Bu çalışmada geliştirilen motor sürücü kartı Ze-
nom’a bağlanmıştır. Kontrol algoritmaları Zenom üzerinde
koşturularak, sonuçlar yine Zenom üzerinden elde edilmiştir.

Bu çalışmada kullanılan mikro denetleyici kodu [5], Zenom
projesi [6] ve baskı devre [7] açık kaynaktır ve internet üzerin-
den erişilebilir.

5. Ters Delta Robotun Kartezyen
Kontrolü Uygulaması

Tasarlanan elektronik kart, kart yazılımı ve Zenom
projesi kullanarak ters delta robotun kartezyen kont-
rolü gerçekleştirilmiştir. Kontrol esnasında robotun aldığı
durumlar Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7: Ters Delta Robot

Linkler kontrol edilirken PID algoritması kullanılmıştır (1).

τ = Kpe(t) +Ki

∫
e(t)d(t) +Kd

d

dt
e(t) (1)

Link takip hatalarının ∼ ±1° arasında kaldığı Şekil 9’da
gösterilmiştir.

Ters delta robot için planlanan ve robotun takip ettiği
yol Şekil 10’da gösterilmiştir. Kullanılan DC motor (Faul-
haber 3863H012C) enkoderlerinin (Faulhaber IE2-512) 512
dalga ile çevrimi ifade etmesi takip hatalarının azaltılmasını
engellemiştir. İlerideki çalışmalarda daha hassas enkoder kul-
lanılması takip hatalarını azaltacaktır. Mekanik yapının esne-
meden, sağlam ve dayanıklı olması da hataları azaltmada büyük
rol oynayacağı anlaşılmıştır.

6. Sonuçlar
Bu çalışmada Zenom benzetim ortamı kullanılarak ters delta
robotun kartezyen kontolü gerçekleştirilmiştir. Zenom ile be-
raber çalışabilecek motor sürücü devresi ve gerekli yazılımlar
hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında daha hassas bir en-
koder kullanımının performansı arttıracağı gözlenmiştir. Ayrıca
mekanik sistemin sağlamlık ve dayanıklılığı, takip perfor-
mansını doğrudan etkilediği tecrübe edilmiştir.
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Şekil 8: 1. Link Hedeflenen ve Takip Edilen Açılar

Şekil 9: Link Takip Hataları

7. Kaynakça
[1] Ilian Bonev, “Delta parallel robot—the story of success,”

Newsletter, available at http://www. parallelmic. org, 2001.

[2] Reymond Clavel, “Device for the movement and positi-
oning of an element in space,” Dec. 11 1990, US Patent
4,976,582.

[3] Yuichi Tsumaki, Hitoshi Naruse, Dragomir N Nenchev, and
Masaru Uchiyama, “Design of a compact 6-dof haptic in-
terface,” in Proceedings. 1998 IEEE International Confe-
rence on Robotics and Automation (Cat. No. 98CH36146).
IEEE, 1998, vol. 3, pp. 2580–2585.

[4] “Zenom kod deposu,” https://github.com/
GTUKontrolRobotik/Zenom, Accessed: 2019-06-18.

[5] “Ters Delta Robot Mikrodenetleyici Kod De-
posu,” https://github.com/MesihK/
haptic-znm-stm, Accessed: 2019-06-18.

[6] “Ters Delta Robot Zenom Projesi Kod Deposu,” https:
//github.com/MesihK/haptic-znm, Accessed:
2019-06-18.
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Özetçe 

 

Bu çalışmada, arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere, tekerlek ebatları değiştirilebilen, uzaktan kumandalı bir 

izleme aracı geliştirilmiştir. Bu çerçevede, aracın 3 boyutlu 

tasarımı yapılmış, tasarlanan aracın 3D yazıcı ile üretimi 

gerçekleştirilmiş, gerekli elektriksel ve mekanik ekipman 3D 

yazıcı ile üretilen tekerlekler ve araç şasisi üzerine monte 

edilmiştir. Aracın uzaktan kontrolü için gerekli yazılım 

geliştirilerek, aracın amaçlanan doğrultuda hareketi 

sağlanmıştır. Araç üzerine yerleştirilen bir kablosuz kameradan 

gelen görüntü kumanda ünitesine aktarılarak,  bu ünite yardımı 

ile kamera ve araca yön ve hız verilebilmekte, tekerlek çapları 

uygun olarak değiştirilebilmektedir. Diğer taraftan, aracın 

önüne konumlandırılan iki adet optik sensör yardımıyla, aracın 

karşılaştığı engelin yüksekliğini algılayarak, tekerleklerini 

otomatik olarak engeli geçebilecek boyuta getirmesi 

sağlanmıştır. Gerçekleştirilen testlerden alınan veriler, aracın 

arama-kurtarma çalışmalarında ciddi katkı sağlayabilecek 

yapıda olduğunu, hedeflenen doğrultuda yürütülecek yeni 

faaliyetlerle birlikte araca/sisteme kazandırılacak ek özellikler 

sonucu, ticari değeri olan bir sistem elde edilebileceğini ortaya 

koymuştur. 

Abstract 

In this work, we developed a remote controlled vehicle with 

adjustable tyre dimensions to use in search and rescue 

operations. In this context, the 3D design of the vehicle is 

accomplished; the tyres are produced using 3D printer and 

necessary electrical and mechanical equipment is mounted onto 

the chassis. Software is developed and embedded useful for 

remote control of the car and the whole system is run 

successfully. Image, captured by a wireless camera on the 

vehicle front is transferred to the control unit, which serves to 

control the vehicle speed and direction in addition to adjustment 

of tyre diameters. Moreover, two optical sensors, positioned on 

the vehicle front, serve for detecting the hight of any obstacle 

on the way in order to adjust the tyre diameters automatically 

to surpass it. Final performance tests put forth that the 

developed system can contribute effectively in search and 

rescue operations. Further studies to load new properties onto 

the developed structure, are strongly expected to give 

commercial value to the system. 

1. Giriş 

Teknolojinin hedefi, insanoğlunun yaşamını kolaylaştırmaktır. 

Teknolojik gelişmelerin eğitimden ulaşıma, sağlıktan veri alış 

verişine ve benzeri birçok alana olan olumlu etkisi yadsınamaz 

seviyededir. Teknolojik gelişmeler ağırlıklı olarak önce askeri 

alanda, ardından endüstriyel sahada ve son olarak da gündelik 
yaşamda uygulamaya geçirilmektedir. [1] 

Bu çalışmada, teknolojinin özellikle arama-kurtarma 

faaliyetlerinde kullanılmasını hedefleyen bir yapı gündeme 

getirilmiştir. Bu sistem temel olarak, tekerlek yarıçapları 

ayarlanabilen bir mobil araç ile, uzaktan kontrol ünitesinden 

oluşmaktadır. Gerçekleştirilen sistemde adım motorlarının hız 

ve yön kontrolü kablosuz haberleşme yolu üzerinden 

sağlanmıştır. Mobil izleme aracı üzerine yerleştirilen bir 

kamera yardımıyla ortamdan alınan görüntü, uzaktan kumanda 

ünitesi üzerindeki LCD ekrana aktarılmış, kullanıcının, aracın 

hız ve konumunu uzaktan kontrol etmesi sağlanmıştır. Araç 

üzerindeki kameranın açısı da istenilen hızda uzaktan kumanda 
ile değiştirilebilmektedir.  

Sistemin kumanda devresinin üzerindeki görüntü ekranı 

sayesinde bilgisayara olan bağımlılık ortadan kalkmıştır. 

Çalışmanın, literatürde yer alan benzerlerine göre  en önemli 

üstünlüğü, mobil aracın tekerlek yarıçaplarının 

değiştirilebilmesidir. Bu özellik sayesinde, bir taraftan, hareket 

ortamının kısıtlaması halinde, aracın yüksekliğinin azaltılması 

sağlanırken, diğer taraftan da, aracın bir engel ile karşılaşması 

durumunda, engeli aşmak için gerekli torku sağlamak üzere, 

tekerlek çaplarının artırılması hedeflenmiştir. Uzaktan manuel 

kumandanın yanısıra, aracın ön kısmına yerleştirilen iki adet 

optik algılayıcı yardımıyla, karşılaşılan engelin yüksekliğinin 

algılanarak, tekerlek yarıçaplarının engeli aşabilecek boyuta 

otomatik olarak ayarlanmasını sağlayacak bir kontrol sistemi 
geliştirilmiştir. 

Literatürde, çalışmamızın bütününde ele alınan konularla 

ilgili olarak yer alan bazı kontrol ve haberleşme yapıları 

incelenecek olursa: Beytullah D. ve Celal A., PLC kullanarak 

bir dc motoru değişken yükler altında kontrol etmişlerdir. 

Yazarlar, bu projelerinde hız bilgisini motor miline bağlı olan 
enkoderlerden almışlardır.[1] 
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Mehmet Ş. ve Ali B. farklı bir uygulamada, kablosuz veri 

iletişimi ile manuel vitese sahip bir otomobili uzaktan 

çalıştırmış ve otomobile ileri ve geri yönde doğrusal hareketler 

kazandırmışlardır. [2] 

Gökhan K. ve Ali Emre K. projelerinde referans  olarak  ele  

aldıkları bir insansız hava aracı modelini kontrol ederken, 

görüntü aktarımını, araca yerleştirilen bir kablosuz kamera 
yardımı ile sağlamışlardır. [3] 

Ayşe Ü ve İbrahim Ç. çalışmalarında, ileri  düzeyde  sesli  

iletişim yolu olarak kullanılan DTMF yöntemi ile araç kontrolü 

uygulamasını gerçekleştirmişlerdir. [4] 

İsmail Ç. ve Hakan T.,  projelerinde, motor hızı sürekli hal 

hatasını sıfıra yaklaştırmak üzere, kısa cevap süresi elde etmek 

için PI ve PID kontrolü gerçekleştirmiş ve bununla birlikte 
gerçek zamanlı bir hız kontrolü yapmışlardır. [5] 

Mehmet Fatih I. çalışmasında, AC ve DC motorları sürmek 

için eğitim prototipleri gerçekleştirmiştir. Yazar, 

gerçekleştirilen sistemde PC tabanlı motor kontrol yazılımı 

geliştirdiğini ifade etmiştir. [6] 

Kablosuz haberleşme üzerine çalışma yapan Hakan Sefa 

U., kablosuz sensör ağ uygulamaları için düğüm modeli 

tasarımı yapmıştır. Bu sistem alıcı verici ve tekrarlayıcı olmak 

üzere üç ayrı devreden oluşmaktadır. Tasarım boyunca 

kullanılan RF modül, MCU gibi devre elemanları “fiyat 

performans” dengesi ile seçilmiş ve buna göre tasarım 
gerçekleştirilmiştir. [7] 

Yukarıda da vurguladığımız üzere, uygulanan kontrol 

algoritması ve haberleşme ortamı dışında, çalışmamızın özgün 

yanı, mobil aracın tekerlek yarıçaplarının o anki koşullara göre 

değiştirilebilir olmasıdır. Çalışmamızda kullanılan belli başlı 

donanıma ilişkin özellikler Tablo 1 ‘de özetlenmiştir. 

Tablo 1: Kullanılan donanım ve özellikleri 

Donanım Marka-Model 

DC Motor Pololu 

Motor Sürücüleri A4988,L298N 

Kamera CMOS 

Mikroişlemci 16F877A, Atmega 328p 

RF Modül                        NRF24L01  

 

Çalışmada yürütülen faaliyetlerin aktarılması amacıyla, bu 

bildirinin ikinci bölümünde, sisteme ilişkin teknik bilgiler 

verilmiş, projeyi oluşturan ekipmanın kullanım nedenleri ve 

özellikleri belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, sistemin matematik 

modeli ele alınmış, transfer fonksiyonu ve Simulink modeli, 

örnek davranış grafikleri eşliğinde sunulmuştur. Dördüncü ve 

son bölüm ise, aracın geliştirilebilecek özellikleri ile ilgili 
düşünceleri ve öneri kısmını içermektedir. 

2. Sisteme İlişkin Teknik Bilgiler  

Tasarlanan sistemde mobil aracın hızı DC motorlar 

tarafından kontrol edilmektedir. Bu amaçla, DC-motor devir 

sayıları, mikroişlemciden alınan PWM işaretleri ile, kare 

dalganın darbe-boşluk oranı (duty/cycle) uygun şekilde 

değiştirilerek ayarlanmaktadır. Kullanılan motorun maksimum 

devir sayısı 350 rpm’dir. DC motorlara ilişkin tork-devir sayısı 

(hız) grafiği Şekil 1’de,  güç-devir sayısı grafiği ise Şekil 2 ‘de 

görülmektedir.  

Tasarlanan araçta 4 farklı hız kademesi bulunmaktadır; bu 

nedenle 4 farklı tork değeri oluşmaktadır. Her bir tork değeri 

için hesaplanan kuvvetlere ilişkin grafik Şekil 3’de 
görülmektedir. 

Şekil 1: Kullanılan DC motorun hız- tork grafiği. 

 

 
Şekil 2: DC motorun hız- güç grafiği. 

 

 
Şekil 3: Motorun tork- kuvvet grafiği. 

 

Tasarlanan aracın, karşılaştığı engelleri hangi tekerlek çapı 

ile aşabileceğini hesaplamak için, öncelikle tekerleklere 

uygulanan kuvvetin ve buna bağlı olarak, bu kuvvet için engelin 

oluşturduğu karşı torkun hesaplanması gerekmektedir. Bu tork 

değerinden yola çıkarak, hangi hız değerinde bu torka 
ulaşabileceği belirlenir [8]. 

Şekil 4’de görüldüğü üzere, tekerleğin engeli aşması için, 

saat yönünde oluşan momentin saat yönünün tersi olan 
momentten daha büyük olması gerekmektedir:  
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Şekil 4: Basamak tırmanma analizi.[9] 

 

Böylece: 

(p2-p1)·F > lmg                                 (1) 

 

 m : Tekerlek üzerine etki eden kütle (kg) 

 g :   Yerçekimi ivmesi (m/s2) 

 p1 : Aracın aşması gereken yükseklik (m) 

 p2 : Kuvvetin uygulandığı yerden zemine olan uzaklık 

(yarıçapa eşittir) (m) 

 l : Ağırlığın (mg) moment noktasına olan uzaklığı (m) 

 

Çalışmamızda, belirlenen hızlara karşı gelen tork değerleri 

ve bu tork değerleri için tekerleklere uygulanması gereken 

kuvvetler, güç-tork-kuvvet ilişkisi değerlendirilerek 

hesaplanmıştır. Tekerlek çapı, devir sayısı gibi büyüklüklerin 

yanında, bu hesaplamalara temel oluşturan değer olarak, 

kontrol edilen her bir tekerleğe etki eden kütle, 1008 gram 

olarak bulunmuştur. Çeşitli çap büyüklükleri ve dört faklı hız 

değeri için aracın aşabileceği en büyük yükseklikler, Tablo 2 
‘de görülmektedir. [10] 

 

Tablo 2: Çeşitli hız ve tekerlek çapı değerleri için, 

aşılabilecek en büyük engel (basamak) yüksekliği (cm) 

 
Hız 

(rpm) 

Tekerlek çapı (cm) 

32 36 40 44 48 

301 8,1 9,2 10,2 11,2 12,2 

274 10,6 11,98 13,29 14,6 15,96 

247 11,9 13,46 14,96 16,4 17,96 

206 13 14,7 16,3 17,9 19,59 

 

Gerçekleştirilen sisteme ilişkin bazı teknik bilgiler şu 
şekilde derlenebilir: 

 Aracın üzerindeki kamera 360 derece dönebilmekte ve 

yukarı-aşağı hareket edebilmektedir. Kameranın bu 
hareketleri, iki adet DC motor ile sağlanmaktadır.  

 Araç tekerleklerinin ileri-geri ve sağa-sola dönmesi için ön 

tekerleklerin her birine kumanda eden birer adet DC motor 
bulunmaktadır. 

 Tekerlek ebatlarını değiştiren motorlar ise –her tekerlek 
için birer adet- adım motorlarıdır. 

 Alıcı ve verici ayrı ayrı olmak üzere, dört adet kontrol 

ünitesi bulunmaktadır. Tekerleklerinin ileri ve geri 

hareketlerini ve kamera konumunu kontrol etmek üzere 
16F877A tipi mikroişlemci kullanılmıştır. 

 Aracın sağa ve sola hareketleri, tekerlekler farklı hızlarda 
sürülerek kontrol edilmektedir. 

 Tekerlek ebatlarını değiştiren kontrol devresi, Atmega328P 

tipi mikroişlemci ile oluşturulmuştur. 

 Sistem 12 Voltluk kuru akülerle beslenmektedir. 

 Sistemin 3 boyutlu tasarımından sonra, üretimi 3D yazıcı 

ile yapılmıştır. Bu sayede sistemin ağırlığınının düşük 
tutulması sağlanmıştır. 

 

Gerçekleştirilen sisteme (Araç + kumanda ünitesi) ait görsel, 
Şekil 5’de yer almaktadır. 

 

Şekil 5: Sistem görseli. 

3. Sistemin Transfer Fonksiyonu ve Simulink 

Modeli  

DC motora ilişkin yapımcı verileri dikkate alındığında, aracın 

yüklü olması halinde, giriş gerilimi-devir sayısı (hız) transfer 

fonksiyonu, tekerlek çapının 32 cm olması durumunda 

�̇�

𝑉
=  

0.33

0.000023 𝑠2+0.022 𝑠+2.69
    (2) 

                        
olarak elde edilmektedir. 

 Sistemin yük altında açık çevrim Simulink modeli 

yardımıyla, kapalı çevrim Simulink modeli oluşturulmuştur. 

Burada, girilen hız bilgisi, o anki engel (basamak) yüksekliğini 

aşmak üzere gerekli tork değerinden hareketle türetilmiştir. 

Hesaplanan tork değeri, kullanılan motorun tork-hız 

karakteristiği yardımıyla hız bilgisine dönüştürülmektedir [11]. 

Gerekli hız bilgisinin oluşturulmasına ilişkin Simulink modeli 

Şekil 6’da görülmektedir. 

 
Şekil 6: İstenilen hız için oluşturulan Simulink modeli. 
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Bu modelden elde edilen hız çıkışı, kapalı çevrim transfer 

fonksiyonuna referans giriş olarak uygulanmaktadır. Sistemin 
kapalı çevrim Simulink modeli Şekil 7’da sunulmuştur. 

 

Şekil 7: Sistemin kapalı çevrim Simulink modeli. 

 

Şekil 7’dan da görüldüğü üzere, DC motor için oluşturulan 

Simulink modeli yapısının ‘voltaj’ ve ‘yük’ olmak üzere iki 

girişi bulunmaktadır. Burada yük girişi, tekerlek başına düşen 

ağırlığın sürtünme katsayısı ile çarpılması ile bulunan sabit bir 

değerdir. Sürtünme katsayısı olarak, beton-lastik arası katsayı 

(0.8) alınmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi, sistemin giriş 

referans hızını hesapladığımız modelin girişleri ise, aracın 

aşması gereken basamak yüksekliği (h) ve o anki araç 
tekerleklerinin yarıçapıdır (R).[12] 

 

𝑃 + 𝐼
1

𝑠
+ 𝐷

𝑁

1 + 𝑁
1
𝑠

 

 
ifadesi ile belirli PID kontrolörüne ilişkin hesaplanan değerler 
şu şekildedir: P=0.545 , I:2.64 , D: -0.014 , N:5.23. 

Tasarlanan aracın 3. saniyede engele ulaştığı varsayımı 

altında bir senaryo hazırlanmıştır. Bu senaryoya göre, r=16cm 

tekerlek yarıçapı ve 10cm engel yüksekliği için düşük hız ve 

r=24cm yarıçap, 10cm engel yüksekliği için yüksek hız 

koşullarına ilişkin grafikler Şekil 8 ve Şekil 9 ‘da gösterilmiştir. 

Benzer senaryolara göre elde edilen değerler ile, fiziksel 

ortamda yapılan testler arasında önemli oranda örtüşmeler 
gözlemlenmiştir.  

 
Şekil 8: Örnek bir kapalı çevrim hız-zaman grafiği (r=16cm). 

4. Sonuçlar 

Bu çalışma, özellikle arama-kurtarma faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere, uzaktan kumandalı bir araç tasarımına 
ilişkindir. Çalışmada özgün katkı olarak ön plana çıkarılan  

 

 

Şekil 9: Örnek bir kapalı çevrim hız-zaman grafiği (r=24cm). 

 

husus, aracın tekerlek ebatlarının değiştirilebilme özelliğidir. 

Bu sayede, bir taraftan düşük/kısıtlı yükseklikteki ortamlarda 

hareket yeteneği elde edilirken, diğer yandan ise, aracın olası 

bir engel ile karşılaşması durumunda, tekerlek çapının 

büyütülmesi ile engelin üzerinden aşabilme olanağı 

sağlanmaktadır. Bu çalışmada, araç hızı ayarlanan seviyede 

sabit kalacak şekilde bir PID kontrol algoritması uygulanmıştır. 

Kumanda paneli üzerinden dört farklı hız değeri 
seçilebilmektedir. 

Tekerlekleri 3D yazıcı ile gerçekleştirilen araç, hedeflenen 

özellikleri test edilecek şekilde farklı ortamlarda çalıştırılmış ve 

yeterince tatminkar veriler elde edilmiştir. Model çıkışı ve 

gerçek veriler arasındaki farkların nedenleri irdelendiğinde, en 

önemli nedenin, model için gerekli bazı motor parametrelerinin 

yapımcı tarafından verilmemiş olması, bu nedenle de ilgili 

parametrelerin tarafımızca gerçekleştirilen ölçümler sonucunda 

hesaplanarak belirlenmesi olduğu düşünülmektedir. Bunun 

dışında sürtünme katsayısı vb. parametre değerlerinin 

belirlenmesindeki hataların da sözü edilen farkların 
oluşmasında etkili olduğu tabiidir. 

İlerleyen dönemde, araca kazandırılması planlanan 

özellikler çerçevesinde çalışmalarımız sürdürülecektir. Bu 

çerçevede, tekerlek ebatlarını değiştiren mekanizmanın, daha 

az yer kaplayacak ve daha hızlı yanıt verebilecek bir yapıya 

kavuşturulması önceliğimiz olacaktır. Bugünkü haliyle, 

tekerlek çapı değiştirilirken araç durdurulmaktadır. İlerleyen 

dönemde, engel dedekte edildiğinde, bir taraftan tekerlek 

boyutları ayarlanırken, diğer taraftan da uygun bir hız kontrolu 
gerçekleştirilecek şekilde bir optimizasyon öngörülmektedir. 
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Tekrarlayan Sinir Ağları İle İki Ayaklı Robot Hareket Kontrolü
Two-Legged Robot Motion Control With Recurrent Neural Networks
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Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
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Özetçe
Bu çalışmada merkezi örüntü üreteci tarafından kontrol edi-

len iki ayaklı bir robot platformu kullanılarak veri kümeleri
oluşturulmuştur. Oluşturulan veri kümelerinin bir kısmı ile tek-
rarlayan ve önbeslemeli katmanlar içeren hibrit sinir ağları eği-
tilmiştir. Sinir ağlarının eğitildiği veri kümesindeki örüntüyü
hatırlama ve eğitilmediği girdiler üzerindeki genelleme perfor-
mansı ölçülmüştür. Buna ek olarak eğitilen sinir ağlarının ro-
bot platformunu kontrol ederek kararlı yürüyüş gerçekleştirme
yeterliği benzetim ortamında çeşitli zemin engebe seviyeleri
ile tespit edilmiştir. Son olarak eğitilen sinir ağları ile merkezi
örüntü üreteçlerinin kararlı yürüyüş oluşturma kapasitesi karşı-
laştırılmıştır. Çalışmanın sonunda önerilen hibrit sinir ağı mo-
delinin, eğitiminde kullanılan veri kümelerini oluşturan merkezi
örüntü üretecine kıyasla daha başarılı bir yürüyüş kontrolcüsü
olduğu görülmüştür.

Abstract
In this study, datasets were created using a two-legged ro-

bot platform controlled by the central pattern generator. Hyb-
rid neural networks with repetitive and feedforward layers were
trained with some of the generated datasets. Remembering the
pattern in the training dataset where neural networks are trained
and the generalization performance on the untrained inputs were
measured. In addition to this, the ability of the trained neural
networks to perform stable gait by controlling the robot plat-
form was determined by various ground uneven levels in the
simulation environment. Finally, the stable walking generation
capacity of the trained neural networks and the central pattern
generators were compared. At the end of the study, the proposed
hybrid neural network model was found to be more successful
gait controller than the central pattern generator, which is emp-
loyed to generate datasets used in training.

1. Giriş
Günümüzde endüstride ve askeriyede çeşitli amaçlarla robotlar
geliştirilmekte ve her geçen gün farklı robotik çözümler kulla-
nıma girmektedir. Robotiğin bir alt branşı olan bacaklı robot-
lar diğer robot platformlarından farklı olarak hayvanlara yakın

tasarımları ile kıvrak hareket kabiliyetine ve geniş hareket ala-
nına sahiptir [1], [2]. Ne yazık ki, bacaklı robotlara geniş bir
hareket alanı sağlayan dinamik yapıları, bu platformların kont-
rolünü zorlaştıran doğrusal olmayan bileşenleri de içermektedir
[3]. Doğrusal olmayan yapılar içeren bacaklı robotların kont-
rolü için Yaylı Ters Sarkaç (YTS) modeli gibi farklı modeller
geliştirilmiştir [4]. Literatürde YTS modeli ve diğer benzer mo-
dellerden yararlanarak kütle merkezi ve sıfır moment noktası
temelli ters kinematik ve hareket denklemleri kullanılan çeşitli
hareket algoritmaları bulunmaktadır [5], [6].

Omurilikte bulunan refleks yayını taklit eden Merkezi
Örüntü Üreteçleri (Central Pattern Generators), bacaklı robot-
ların yürüyüş kontrolünde kesin çözümlere ve yaklaşım temelli
yöntemlere dayanmayan teknikler sunmaktadır [7], [8]. Her ne
kadar Merkezi Örüntü Üreteçleri (MÖÜ) kararlı yürüyüş sağ-
layabilse de kontrolcülerindeki sınırlı parametre sayısı ile dar
hareket kabiliyetine sahip robotlar kontrol edilebilmektedir. Di-
ğer bir açıdan da MÖÜ yapıları gereği el ile hassas ayar ge-
rektirebilmekte olup bu nedenle geliştirilmeleri zaman almakta
ve robot platformu dinamiklerini içine alan kesin çözümleri ol-
madığı için hareket kararlılık alanlarının belirlenmesi mümkün
olmayabilmektedir.

Makine öğrenmesi alanının önemli bir parçası olan yapay
sinir ağları günümüzde geniş bir uygulama alanı bulmuştur.
Farklı sinir ağı yapıları farklı alanlarda daha yüksek performans
gösterebilmektedir. Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Ne-
ural Networks) nesne sınıflandırma ve bulmada kullanılmakta-
dır [9], [10]. Tekrarlayan sinir ağları (Recurrent Neural Net-
works) doğal dil işleme problemlerinde ve metin dizisinin bir
sonraki karakterini veya kelimesini tahmin etmek için kulla-
nılmaktadır [11], [12]. Aynı zamanda tekrarlayan sinir ağları
(TSA) temelli hareket kontrolcüleri MÖÜ’nün sınırlı hareket
alanı ve zorlu geliştirme metotları gibi dezavantajlarını içerme-
yen ve diğer analitik temelli kesin ve yaklaşık çözümlerin uygu-
lanamadığı durumlarda da uygulanabilecek çözümler sunmak-
tadır [13], [14].

Bu çalışma aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmiştir. İkinci
bölümde ele alınan problem ve olası çözüm yöntemleri özetlen-
mektedir. Üçüncü bölümde önerilen kontrol yöntemine ilişkin
benzetim çalışmaları ve bir sonraki bölümde de sinir ağı temelli
kontrolcülerin karşılaştırmaları sunulmuştur.
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2. Sinir Ağı Temelli Kontrolcü Modeli
Tek bacaklı robotların kontrolünde hareketin fazlara bölünmesi
ile tek adım (deadbeat) türü kontrolcüler uygulanabilmektedir
[15]. Çok bacaklı robotların kontrolünde ise PD kontrolcü gibi
farklı kontrol teori teknikleri kullanılabilmektedir [2]. Robotik
sistemin doğrusal olmayan bileşenlerinin artması sistem anali-
zinin yapılmasını güçleştirip kontrolcü seçimini ve uygulanma-
sını zorlaştırmaktadır. Bu tür sistemlerde kontrolcü olarak Mer-
kezi Örüntü Üreteçleri (MÖÜ)’den faydalanılabilmektedir [16].
MÖÜ yüksek serbestlik derecesine sahip robotlarda kararlı yü-
rüyüş oluşturabilmek için sınırlandırılmış parametre uzayına
gereksinim duyabilmektedir. Bu da MÖÜ’leri kullanılan sis-
temlerin hareket alanını periyodik yörüngelere sınırlamaktadır.
Bu dezavantajdan kurtulmak adına çeşitli yapay sinir ağları te-
melli kontrolcüler de geliştirilmiştir [17].

2.1. Merkezi Örüntü Üreteci Kontrolcü Uygulamaları

Merkezi Örüntü Üreteçleri (MÖÜ) bağlaşımlı osilatör ağların-
dan oluşup, periyodik dalga formları üretirler [18]. Farklı yapı-
lardaki robotların kontrolünde geribesleme bağlantıları içeren
MÖÜ’leri kullanılabilmektedir [16]. MÖÜ’nin parametreleri-
nin bulunmasında gözetimli metotların yanı sıra evrimsel algo-
ritmalar ve pekiştirmeli öğrenme gibi gözetimsiz öğrenme tek-
niklerinden de faydalanılabilmektedir. [19], [20].

Bu çalışmanda kullanılan gözetimli eğitim teknikleri gereği
ihtiyaç duyulan yürüyüş veri kümelerinin hazırlanmasında, 6
adet bağlaşımlı Matsuoko osilatörü içeren bir MÖÜ tarafından
kontrol edilen iki ayaklı robot modelinden faydalanılmıştır [21],
[22].

2.2. Tekrarlayan Sinir Ağı Temelli Kontrolcü Yapısı

Bu çalışmada tekrarlayan sinir ağı (TSA) ve önbeslemeli sinir
ağı (ÖSA) katmanlarını içeren hibrit bir yapay sinir ağı (YSA)
mimarisinin iki ayak robot platformu ile kararlı yürüyüş ger-
çekleştirme kapasitesi ölçülmüştür. Çalışma boyunca kullanıla-
cak olan sinir ağı mimarisi Şekil 1’de sunulmuştur. Kullanılan
ağ yapısında robot platformundan gelen geribildirim bağlantı-
ları TSA’ya girmekte ve TSA çıktıları ÖSA’ya girdi olarak ve-
rilmektedir. ÖSA girdilerin ağırlıklı ortalamasını alarak doğru-
sal bir regresyon işlemi gerçekleştirip kontrolcünün tork çıkışını
oluşturmaktadır.

Bildiri kapsamında ayrıntıları Bölüm 2.2.2’de verilen
Long-Short Term Memory (LSTM) sinir modelinden oluşan
farklı TSA katmanları kullanılmıştır [23]. YSA’larının paramet-
relerinin güncellenmesinde geri yayılım (backpropagation) ve
zaman içinde geri yayılım (backpropagation through time) al-
gorithmaları ile hata gradyanı hesaplandıktan sonra ayrıntıları
Bölüm 2.2.3’de açıklanan modifiye edilmiş Uyarlanabilir Mo-
ment Tahmini (Adaptive Moment Estimation; ADAM) eniyile-
yicisi kullanılmıştır [24], [25].

Şekil 1: Önerilen hibrit yapay sinir ağı mimarisi

2.2.1. Önbeslemeli Sinir Ağı Regresyon Katmanı

Bu çalışmada sinir ağları t0 = 0’da başlayan, t1 = 10 saniyede
biten ve ∆t = 0.01 saniye zaman aralıklarıyla örneklenenN =

1000 adım uzunluğundaki örüntülerle eğitilmiştir.
TSA temelli kontrolcülerde son katman olan ve doğrusal

aktivasyon fonksiyonu kullanan 6 adet sinir içeren ve t anındaki
çıkış değeri ot vektörü ile ifade edilen regresyon katmanının çı-
kış değerleri her bir eklemde oluşturulacak torkun büyüklüğünü
ve yönünü belirtir. yt değişkeni ile ifade edilen TSA katmanının
t anındaki çıkış değeri vektörü denklem (1)’de gösterildiği gibi
önyargı (bias) terimi eklenmesi ile genişletilir.

ŷt =

[
yt
1

]
(1)

Genişletilmiş TSA çıkışı (ŷt) (2)’de gösterildiği gibi regres-
yon katmanı parametre matrisi olan Wffn ile çarpılarak sinir
ağının tork çıkışını (ot) oluşturur.

ot = Wffnŷt (2)

Sinir ağının eğitimi sırasında t anındaki istenilen tork çıkı-
şını ifade eden dt vektörü ile sinir ağı çıkış vektörü ot arasındaki
fark ortalama kare hata (mean square error) metriği kullanılarak
(3)’de verildiği gibi hesaplanır.

E =

N∑
t=1

∆t

2
(ot − dt)2 (3)

Sinir ağının çıkışında ortalama kare hata ölçütü altında he-
saplanan hatanın regresyon katmanı parametrelerine göre grad-
yanı (4)’de verildiği gibi hesaplanmakta olup gradyan ADAM
eniyileyici algoritması ile Wffn matrisinin parametrelerinin
güncellenmesinde kullanılır.

∂E

∂Wffn
=
∂E

∂ot

∂ot
∂Wffn

=

N∑
t=1

∆t(ot − dt)ŷTt (4)

Sinir ağının çıkışında ortalama kare hata ölçütü altında he-
saplanan hatanın TSA parametrelerinin güncellenmesinde kul-
lanılacak olan TSA çıkışına göre hata gradyanı (5)’de verildiği
gibi hesaplanmaktadır. TSA’nın ileri ve geri yayılım denklem-
leri Bölüm 2.2.2’de ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

∂E

∂yt
=
∂E

∂ot

∂ot
∂yt

= WT
ffn∆t(ot − dt) (5)

2.2.2. LSTM Tekrarlayan Sinir Ağı Katmanı

Şekil 2’de iç yapısı gösterilen Long-Short Term Memory
(LSTM) sinir modeli ayrıntıları (6)-(9) denklemleri arasında ve-
rilen dört adet iç kapıdan oluşmaktadır [23], [26]. Ayrıntılı ince-
lemek gerekirseWi,Wf ,Wa,Wo parametre matrisleri t anında
LSTM katmanı girdileri ile çarpılıp çıkış kapıları aktivasyonla-
rına eklenir. Ui, Uf , Ua, Uo parametre matrisleri t− 1 anındaki
yt−1 ile ifade edilen LSTM katmanı çıkış vektörü ile çarpılıp
çıkış kapıları aktivasyonlarına eklenir. Son olarak bi, bf , ba, bo
ile ifade edilen önyargı termleri (bias terms) çıkış kapıları akti-
vasyonlarına eklenir. Son olarak LSTM iç kapılarında bulunan
hiperbolik tanjant (tanh) ve sigmoid (σ) türü doğrusal olmayan
aktivasyon fonksiyonları çıkış kapıları aktivasyon vektörlerine
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Şekil 2: LSTM sinir modeli iç yapısı [26]

uygulanır.
Giriş kapısı:

it = σ(Wixt + Uiyt−1 + bi) (6)

Unutma kapısı:

ft = σ(Wfxt + Ufyt−1 + bf ) (7)

Aday hücre kapısı:

at = tanh(Waxt + Uayt−1 + ba) (8)

Çıkış kapısı:

ot = σ(Woxt + Uoyt−1 + bo) (9)

Kapıların değerleri hesaplandıktan sonra hücre durumunun
ve çıkış durumunun güncellenmesi Denklem (10) ve (11)’de
gösterildiği gibi yapılır [23], [26]. Ardından önbesleme katma-
nına çıkış durumu yt değişkeni girdi olarak verilir.

Hücre Durumu:

ct = ft · ct−1 + it · at (10)

Çıkış Durumu:
yt = ot · tanh(ct) (11)

LSTM parametrelerinin güncellenmesinde kullanılan geri
yayılım denklemleri (12)-(23) arasında verilmiştir [27], [28].
LSTM hücre modelinde 4 kapı bulunması sebebiyle benzer
mantıkla kullanılan parametreler bulunmaktadır. Denklem (12)
ile benzer amaçlı parametrelerin geri yayılım hesaplamaları sı-
rasında daha kısa ifade edilebilmesi hedeflemiştir.

gt =


it
ft
at
ot

W =


Wi

Wf

Wa

Wo

U =


Ui

Uf

Ua

Uo

 b =


bi
bf
ba
bo

 (12)

Denklem (13)’de ÖSA katmanından ve LSTM’nin adımları
arasından geri yayımlanan hata toplanmaktadır.

• ∂E
∂yt

: regresyon katmanından geri yayımlanan hata

• ∆outt: LSTM adımları arasındaki geri yayımlanan hata

δoutt =
∂E

∂yt
+ ∆outt (13)

Denklem (14)-(18) arasında LSTM kapılarının gradyanları
hesaplanmaktadır.

δst = δoutt · ot · (1− tanh2(st)) + δst+1 · ft+1 (14)

δit = δst · at · it · (1− it) (15)

δft = δst · st−1 · ft · (1− ft) (16)

δat = δst · it · (1− a2t ) (17)

δot = δoutt · tanh(st) · ot · (1− ot) (18)

Denklem (19) ile benzer amaçlı parametrelerin geri yayılım
hesaplamaları sırasında daha kısa ifade edilebilmesi hedeflen-
miştir.

δgt =


δit
δft
δat
δot

 (19)

Denklem (20) ile bir önceki LSTM adımına hatanın grad-
yanının iletilmesi sağlanır.

∆outt−1 = UT · δgt (20)

Parametrelerin güncellenmesinde kullanılacak hata grad-
yanları aşağıda verildiği gibi hesaplanır [27]:

∂E

∂W
=

N∑
t=1

δgtx
T
t (21)

∂E

∂U
=

N−1∑
t=1

δgtout
T
t−1 (22)

∂E

∂b
=

N∑
t=1

δgt (23)

2.2.3. Eniyileyici Kullanımı

Ağ parametrelerinin güncelleştirilmesinde denklemleri (24)-
(27) arasında verilen önyargı düzeltme terimi olmayan mo-
difiye edilmiş ADAM eniyileyici algoritması kullanılmıştır
[25]. Denklem (24), (25) ve (27)’de kullanılan X değiş-
keni önbeslemeli sinir ağında kullanılan Wffn, LSTM kat-
manında kullanılan W, U ve b ile ifade edilen tüm parametre
matrislerini/vektörlerini temsil etmek üzere kullanılmaktadır.
5f(Xk−1) ise X değişkeninin güncellenmesinde kullanılacak
olan hata gradyanını ifade etmektedir.

k: indeks, M0 = 0, R0 = 0, β1 : 0.9, β2 : 0.999 olmak üzere:

Mk = β1Mk−1 + (1− β1)5 f(Xk−1) (24)

Rk = β2Rk−1 + (1− β2)(5f(Xk−1))2 (25)

αk = α

√
1− βk

2

1− βk
1

(26)

Xk = Xk−1 − αk
Mk√
Rk + ε

− αk
L2

n
Xk−1 (27)

Bu bölümde kullanılanXk−1,Xk, α,L2, n değişkenleri sı-
rasıyla güncellenecek parametre matrisini, güncelleme sonrası
parametre matrisini, öğrenme sabitini, L2 regülarizasyon para-
metresini ve eğitim seti örüntü sayısını ifade etmektedir. Den-
kem (26)’de gösterilen efektif öğrenme katsayısı αk eğitimin
ileri aşamalarında küçülmektedir.
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2.3. İki Ayaklı Robot Modeli

Bu çalışmada kullanılan iki ayaklı robot Şekil 3’de gösteril-
diği üzere modeli 4 uzuv ve 6 eklemden oluşup, dinamik yapısı
Newton-Euler denklemleri tarafından tanımlanmaktadır [22].
Yere temas eden ayak ile yer arasında paralel yay ve sönüm-
leyici içeren yatay ve dikey sürtünme kuvvetleri modellenmiş-
tir [22]. Modelin hareketi Şekil 4’de yönleri gösterilen kalça,
diz ve ayak bileği eklemlerinde oluşturulan torklar, zemin tepki
ve sürtünme kuvvetleri sayesinde gerçekleşmektedir. Şekil 3 ve
4’deki parametreler Tablo 1’de açıklanmıştır. Yürüme düzlemi
ile yer düzlemi arasındaki rampa açısı, şekillerin karmaşıklaştı-
rılmaması için, burada gösterilmemiştir. Robot modelini tanım-
layan denklemler oldukça karışık ve uzun oldukları için bildiri
kapsamında yer almamaktadır [14], [22].

Tablo 1: Robot modelinde kullanılan terimlerin açıklamaları

l1, l2 alt ve üst bacak uzuv boyu

θ1, θ2, θ3, θ4 uzuvların açıları

m1,m2 üst ve alt bacak uzuvlarının kütlesi

g yerçekimi ivmesi

M gövde kütlesi

Tr1, Tr2, Tr3, Tr4, Tr5, Tr6 tork değerleri ve yönleri

k yay katsayısı

d sönümleme katsayısı

Şekil 3: İki ayaklı robot modeli eklemlerinin, uzuvlarının, uzuv
açılarının ve yer ile etkileşim modelinin gösterimi

3. Benzetim Çalışmaları
3.1. Sinir Ağı Kontrollü Robot Modeli

Merkezi Örüntü Üreteci (MÖÜ) ve Tekrarlayan Sinir Ağı
(TSA) temelli kontrolcülerin iki ayaklı robot platformu kontro-
lünde kullanımı Şekil 5’te gösterilmiştir. Üst karar biriminden
yürüyüş hızı uyarımını ve robot plaformundan geribesleme sin-
yallerini alan kontrolcü eklemlerde oluşturulacak torkun büyük-
lüğünü ve yönünü belirlemektedir. Newton-Euler denklemleri
ile temsil edilen robot platformu da benzetim ortamında mo-
dellenen zemin ile etkileşim içerisinde hareket etmektedir. TSA
temelli kontrolcünün girdi ve çıktıları aşağıda sıralanmıştır:

Şekil 4: İki ayaklı robot eklemlerindeki torkların gösterimi

• 6 sinir ağı çıktısı (tork değerleri)

• 32 sinir ağı girdisi

– 12 geribesleme bağlantısı

– 4 uzuv açı durumu

– 14 hız durumu

– 1 hız uyarım seviyesi (excitation level)

– 1 önyargı terimi (bias term)

 
 
 
 
 
 

Üst Karar Birimi 

Kontrolcü Sinir Ağı/ 
Merkezi Örüntü Üreteci 

Kas-İskelet Sistemi 
Newton-Euler Denklemi 

Fiziksel Çevre 

Tork Üretme 
Komutu 

Duyusal Geri 
Bildirim 

Etki Tepki 

Hız Uyarımı 

Şekil 5: YSA veya MÖÜ temelli kontrolcü, robot platformu ve
fiziksel çevre arasındaki etkileşimlerin gösterimi [22]

3.2. Veri Kümelerinin Oluşturulması

Merkezi Örüntü Üreteci tarafından yürüyüşü kontrol edilen iki
bacaklı robot platformu farklı hız uyarım değerlerinde ve rampa
açılarında kullanılarak yapay sinir ağlarının eğitiminde, eğiti-
min doğrulanmasında ve test edilmesinde kullanılacak ayrık
veri kümeleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda eğitim veri kü-
mesi oluşturulması için MÖÜ ve robot platformu [3 10] ara-
lığındaki hız uyarım değerlerinde ve [-7 7] derece aralığındaki
rampa eğimlerinde birlikte çalıştırılarak 398 adet kararlı yürü-
yüş örüntüsü elde edilmiştir. Aynı şekilde doğrulama veri kü-
mesi için [2 11] aralığındaki hız uyarım değerlerinde ve [-8 8]
derece aralığındaki rampa eğimlerinde birlikte çalıştırılarak 195
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adet eğitim veri kümesindekilerden farklı kararlı yürüyüş örün-
tüsü elde edilmiştir. Son olarak test veri kümesi oluşturulması
amacıyla MÖÜ ve robot platformu [1 12] aralığındaki hız uya-
rım değerlerinde ve [-9 9] derece aralığındaki rampa eğimle-
rinde birlikte çalıştırılarak diğer kümelerdekilerden farklı 148
adet kararlı yürüyüş örüntüsü elde edilmiştir. Bu şartlar altında
denenen hız uyarım değeri ve rampa açısı çiftleri ile eğitim kü-
mesinde %32.1, doğrulama kümesinde %21.67 ve test küme-
sinde %15.91 oranında başarılı yürüyüş elde edilmiştir.

Uygulanacak gözetimli öğrenme tekniği gereği elde edilen
her yürüyüş verisinden girdi ve çıktı veri çiftleri oluşturulmuş-
tur. Yapay sinir ağı kontrolcüsüne 4 adet uzuv açısı, 14 adet
durum değişkeni hızı, hız uyarım seviyesi, 1 adet önyargı terimi
ve MÖÜ’ye de girdi olarak verilen 12 adet geribesleme denk-
lemleri içeren ve yürüyüş süresince 10 KHz hızında örnekle-
nen toplam 32 farklı parametreden oluşan seri girdi olarak ve-
rilmektedir. Yapay sinir ağı kontrolcüsünün hedeflenen çıktıları
ise yürüyüş verilerindeki eklemlerde oluşturulan 6 adet tork se-
viyeleri olarak belirlenmiştir. Veri kümelerini oluşturan girdi ve
çıktı verileri eğitim sürecini kolaylaştırmak ve aktivasyon fonk-
siyonlarının kullanımına izin vermek adına [-0.5 0.5] aralığına
sığacak şekilde yeniden ölçeklenmiştir. Son olarak eğitim süre-
sini azaltmak hedefiyle veri kümelerindeki 10 KHz örnekleme
hızındaki girdi ve çıktı serileri uygulanan azalma işlemi ile 100
Hz hızında yeniden örneklenmiştir.

Tablo 2: Veri kümelerinin oluşturulması
Merkezi Örüntü Üreteci Kontrollü Yürüyüş

Konfigürasyon Sayısı Başarı Sayısı Başarı Yüzdesi

Eğitim 1240 398 %32.1

Doğrulama 900 195 %21.67

Test 930 148 %15.91

4. Kontrolcülerin Karşılaştırılması
Bu çalışmada kullanılacak doğru LSTM katmanı büyüklüğünü
ve yapısını belirlemek amacıyla ayrıntıları Tablo 3’te verilen
50 LSTM siniri içeren tek katmanlı, 50’şer LSTM siniri içe-
ren iki katmanlı ve 200 LSTM siniri içeren tek katmanlı tek-
rarlayan sinir ağı katmanı bulunduran ve bunların çıkışlarının
6 adet önbeslemeli sinir içeren regresyon katmanına bağlandığı
hibrit sinir ağı kontrolcülerinin eğitim kümesi üzerinde başarılı
yürüyüş oluşturma yeterliği test edilmiştir. Bunlar arasında 50
LSTM siniri içeren tek tekrarlayan katmanlı sinir ağının eği-
tim kümesi üzerinde en yüksek başarıya ulaştığı görülmüştür.
YSA’ların eğitimi sırasında gerekli olan yüksek işlem gücü ne-
deniyle çalışmanın devamında eğitim kümesi üzerinde yüksek
performans gösteren ve küçük boyutuyla daha hızlı eğitilebilen
50 adet LSTM siniri içeren tek katmanlı sinir ağının farklı kon-
figürasyonları ile çalışılmıştır.

Yürüyüş kararlılık analizinin yapılması amacıyla LSTM bi-
rimlerinden oluşan tekrarlayan sinir ağı giriş katmanından ve
önbeslemeli sinir ağı çıkış katmanından oluşan sinir ağı temelli
kontrolcüler Tablo 4’de verilen L2 regülarizasyon parametre-
leri ve sinir ağı parametrelerinin güncellemesi birlikte yapıla-
cak olan örüntü sayısını belirten mini yığın (mini-batch) bo-

Tablo 3: LSTM katman ve sinir sayısı karşılaştırması
Konfig. 1 Konfig. 2 Konfig. 3

Epok sayısı 10000 20000 20000

LSTM katman sayısı 1 1 2

Her katmandaki sinir sayısı 50 200 50

Mini yığın boyutu 1 20 20

Yaklaşım hatası 9.84 ∗ 10−4 7.55 ∗ 10−6 3.48 ∗ 10−5

Başarılı yürüyüş oranı %40.65 %37.1 %31.61

yutları için eğitilmiştir [29]. Eğitim sırasında faydalanılan L2

regülarizasyonun güncelleme fonksiyonunda kullanımı Denk-
lem (27)’te gösterilmiştir. Eğitim sırasında belirli epok aralık-
larıyla sinir ağı parametreleri kaydedilmiştir. Eğitim tamamlan-
dıktan sonra kaydedilen sinir ağı parametreleri kullanılarak eği-
tim, doğrulama ve test veri kümelerindeki kararlı yürüyüş kont-
rol etme başarıları ölçülmüştür.

En yüksek doğrulama kümesi başarı oranına sahip eğitim
konfigürasyon olan L2 = 0.5 ve N = 199 mini yığın boyutu
konfigürasyonu için eğitim süreci boyunca kaydedilen paramet-
reler kullanılarak eğitim süreci boyunca veri kümeleri üzerinde
yürüyüş sağlama başarı oranı değişimi Şekil 6’da gösterilmiştir.
Şekil 6 incelendiğinde eğitim sürecinin ileri bölümlerinde aşırı
uydurma (over-fitting) sorunu ile karşılaşıldığı görülmüştür. Bu
sorundan kaçınmak amacıyla her eğitim konfigürasyonu için en
yüksek doğrulama kümesi başarısına ulaşan adımdaki ağ para-
metreleri ile sağlanan eğitim, doğrulama ve test kümelerindeki
yürüyüş başarı yüzdeleri Tablo 4’te verilmiştir. Bu sayede er-
ken durma (early stopping) tekniği uygulanarak aşırı uydurma
sorunundan kaçınılmıştır. Tablo 4’te veri kümelerini oluşturan
MÖÜ’den daha yüksek başarıya ulaşan YSA konfigürasyonları
koyu harflerle gösterilmiştir.

Tablo 4: LSTM temelli YSA kontrolcüsünün kararlı yürüyüş
kontrol etme başarısı

Veri Kümesi Mini Yığın Boyutu

N=1 N=40 N=199

L2 = 0

Eğitim %29.27 %26.94 %30.16

Doğrulama %23.89 %14 %18.22

Test %10.86 %10.54 %9.67

L2 = 0.0005

Eğitim %29.52 - -

Doğrulama %25.44 - -

Test %11.18 - -

L2 = 0.005

Eğitim %29.11 %30.81 %24.35

Doğrulama %27.33 %18 %17.11

Test %17.85 %14.95 %11.18

L2 = 0.05

Eğitim %16.24 %35.4 %48.87

Doğrulama %34.78 %14.56 %22.22

Test %23.66 %17.31 %23.33

L2 = 0.5

Eğitim %8.3 %44.27 %53.87

Doğrulama %8.11 %30 %31

Test %7.74 %26.45 %33.23
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Şekil 6: Seçilen yapay sinir ağı temelli kontrolcünün eğitim sü-
resince veri kümelerinde elde ettiği yürüyüş başarı yüzdeleri

Bütün veri kümelerinde en yüksek başarıyı sağlayan L2 =

0.5 ve N = 199 mini yığın boyutlu eğitim konfigürasyonu ile
eğitilen yapay sinir ağının 4000. epok değerinde ulaştığı katsa-
yıları kullanan kontrolcü yapısına bildirinin devamında "seçilen
kontrolcü" şeklinde atıf yapılacaktır. Seçilen kontrolcünün eği-
tim, doğrulama ve test veri kümelerinde elde ettiği başarı ay-
rıntılı incelenmek amacıyla MÖÜ ile seçilen kontrolcünün veri
kümeleri üzerindeki tork çıktıları arasındaki ortalama kare hata
(mean square error) Şekil 7’de verilmiştir. Şekil 7 incelendi-
ğinde beklendiği üzere MÖÜ tarafından oluşturulan veri küme-
lerinin ortalama hız uyarım ve rampa açı değerleri için iki kont-
rolcü yapısı arasında oluşan farkın veri kümelerini çevreleyen
dış sınırlarında elde edilenden daha az olduğu tespit edilmiş-
tir. Ayrıca seçilen kontrolcünün rampa açısı değeri değişimine
hız uyarım değeri değişiminden daha fazla hassas olduğu görül-
müştür. Özellikle uç değerlerde daha fazla fark oluştuğu göz-
lemlenmiştir. Kontrolcüler arasında gözlemlenen farkların yü-
rüyüş sağlama performansına etkisinin anlaşılması adına Şekil
8’de gösterilen rampa açısı ve hız uyarım değeri konfigürasyon-
larında testler yapılmıştır. Şekil 8’de görüleceği üzere seçilen
kontrolcü tüm veri kümelerinde daha yüksek başarı elde etmiş-
tir. Ayrıntılı incelendiğinde düşük eğimdeki rampa açılarında
eğitim, doğrulama ve test veri kümelerinde seçilen kontrolcü
MÖÜ’ye kıyasla daha yüksek başarı göstermiştir. Benzer şe-
kilde yüksek eğimdeki rampa açılarında eğitim ve test veri kü-
melerinde seçilen kontrolcü MÖÜ’ye kıyasla daha yüksek ba-
şarı göstermiştir. MÖÜ yüksek eğimdeki rampa açılarında doğ-
rulama veri kümesinde seçilen kontrolcüye kıyasla daha yüksek
başarı göstermiştir. Bu bağlamda Şekil 7’de uç açı değerlerinde
kontrolcüler arasındaki farkın artmasının yürüyüş performanına
olumlu katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Önerilen TSA temelli kontrolcü yapısının gürültü reddetme
(noise rejection) performansını değerlendirmek amacıyla seçi-
len kontrolcünün ve MÖÜ’nün yürüyüş sağlama başarısı enge-
beli zeminde karşılaştırılmıştır. Bu amaçla benzetim ortamında
kullanılan eğimli yüzeyi engebeli hale getirmek için sıfır or-

Şekil 7: Veri kümelerindeki rampa açı ve hız uyarım değerleri
konfigürasyonlarında seçilen kontrolcünün çıktıları ile MÖÜ ta-
rafından üretilen tork komutlarını arasındaki fark değerleri

talamaya ve bir standart sapmaya sahip Gaussian dağılımına
(N~[0,1]) sahip rastgele dağılım ile robotun benzetim ortamında
kat edeceği yol için yeterli sayıda rastgele sayı üretilmiştir. Üre-
tilen rastgele sayılar dizini farklı seviyedeki yüzey engebelerini
modelleyebilmek amacıyla [0.0 0.001 0.002 0.005 0.01 0.015
0.02 0.03 0.04] dizinindeki engebe büyüklüğü katsayıları ile öl-
çeklenerek 9 ayrı seviyede engebe modeli oluşturulmuş olup,
ölçeklenen 9 dizin deneyler arasındaki eşit şartları sağlamak
adına kaydedilmiştir. Üretilen engebe modelleri MÖÜ’nün ve
TSA’larının kontrolündeki robotun üzerinde hareket ettiği ze-
mine sırası ile eklenmiştir. Bu şartlar altında çalıştırılan robot
platformunun YSA ve MÖÜ kontrolünde sağladığı yürüyüş ba-
şarısının zemin engebesi seviyesine bağlı değişimi Şekil 9’da
gösterilmiştir. Seçilen kontrolcünün test edilen her gürültü sevi-
yesi için veri kümelerinde MÖÜ’den daha yüksek başarı oran-
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Şekil 8: Farklı rampa açı ve hız uyarım değerlerinde seçilen
kontrolcü ve MÖÜ’leri tarafından kararlı yürüyüş sağlama ba-
şarılarının karşılaştırılması

ları ile yürüyüş gerçekleştirdiği görülmüştür. Yapılan deney-
lerde MÖÜ’ye kıyasla TSA temelli kontolcünün engebe ora-
nına bağlı olarak değişmek üzere %18.73 ile %496 arasında
daha yüksek başarı gösterdiği görülmüştür. Şekil 9’de göste-
rildiği üzere iki kontrolcü de 0.002 ve üzeri engebe değerleri
için monoton azalan bir yürüyüş başarısı grafiği oluşturmakta-
dır. TSA ve MÖÜ kontrolcülerinin 0.04 ve üzeri gürültü sevi-
yeleri için veri kümeleri üzerinde başarılı yürüyüş gerçekleşti-
remedikleri tespit edilmiştir.
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Şekil 9: Farklı arazi engebe değerleri için seçilen kontrolcü ve
MÖÜ tarafından başarılı yürüyüş gerçekleştirme yüzdeleri

5. Sonuçlar

Bu çalışmada gözetimli öğrenmeyle eğitilen tekrarlayan ve ön-
beslemeli katmanlara sahip bir sinir ağının yürüyüş kontrolcüsü
olarak kullanımı önerilmiş olup önerilen yapının çeşitli şartlar
altındaki yürüyüş kontrol başarısı benzetim ortamında ölçül-
müştür.

Önerilen YSA temelli kontrolcünün Şekil 7 ve Şekil 8 in-
celendiğinde eğitildiği kümeyi oluşturan MÖÜ kontrolcüsünün
performansını aştığı görülmektedir. Buna ek olarak eğitiminde
kullanılmayan doğrulama ve test veri kümelerinde de daha yük-
sek başarı oranlarına ulaşıldığı görülmüştür. Bu noktada uygu-
lanan L2 regülarizasyonu ile yüksek genelleme (generalization)
performansına ulaşıldığı ve hedeflendiği gibi MÖÜ çıktılarını
kullanarak yapılan eğitim ile aşırı uydurma probleminden kaçı-
nılıp, robot modelinin fiziksel dinamiklerinin seçilen YSA te-
melli kontrolcü tarafından MÖÜ’den daha iyi kavrandığı düşü-
nülmektedir.

Engebeli zeminde yapılan testlerde önerilen TSA temelli
kontrolcü yapısının her engebe seviyesinde MÖÜ’den daha
yüksek yürüyüş kontrol performansı gösterdiği tespit edilmiştir.
Buna ek olarak YSA’nın engebeli zeminde eğitilmemiş olması-
nın yürüyüş performansı üzerinde sınırlayıcı etkisi olduğu dü-
şünülmektedir. Bu nedenle önerilen YSA temelli kontrolcünün
eğitimine engebeli zeminde hazırlanmış yürüyüş örneklerinin
eklenmesiyle başarının daha da artacağı değerlendirilmektedir.
Buna ek olarak daha fazla tekrarlayan ve önbeslemeli sinir ağı
katmanı bulunduran kontrolcülerin engebeli zemin performan-
sının da ölçülmesi gerekli görülmektedir.

Son olarak elde edilen sonuçların doğrulanması amacıyla
önerilen kontrolcü sinir ağı yapısının farklı robot modellerinde
de yeterliliğinin tespit edilmesi planlanmaktadır.

6. Teşekkür

Bu araştırmada kullanılan Quadro P6000 ekran kartının bağışı
için NVIDIA Corporation’a ve yazarlardan Bahadır Çatalbaş’a
sağlanan değerli finansal destek için Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) teşekkür ederiz.
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[15] İ. Uyanık, U. Saranlı, and Ö. Morgül, “Adaptive cont-
rol of a spring-mass hopper,” in 2011 IEEE International
Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2011, pp.
2138–2143.

[16] A. Sproewitz, R. Moeckel, J. Maye, and A. J. Ijspeert,
“Learning to move in modular robots using central pattern
generators and online optimization,” The International Jo-
urnal of Robotics Research, vol. 27, no. 3-4, pp. 423–443,
2008.

[17] F. L. Lewis, S. Jagannathan, and A. Yesildirak, Neural
network control of robot manipulators and non-linear sys-
tems, CRC Press, 1998.

[18] Y. Farzaneh, A. Akbarzadeh, and A. A. Akbari, “New
automated learning cpg for rhythmic patterns,” Intelligent
Service Robotics, vol. 5, no. 3, pp. 169–177, 2012.

[19] A. J. Ijspeert and J. Kodjabachian, “Evolution and deve-
lopment of a central pattern generator for the swimming
of a lamprey,” Artificial life, vol. 5, no. 3, pp. 247–269,
1999.

[20] Y. Nakamura, T. Mori, M. A. Sato, and S. Ishii, “Rein-
forcement learning for a biped robot based on a cpg-actor-
critic method,” Neural Networks, vol. 20, no. 6, pp. 723–
735, 2007.

[21] K. Matsuoka, “Mechanisms of frequency and pattern
control in the neural rhythm generators,” Biological cy-
bernetics, vol. 56, no. 5-6, pp. 345–353, 1987.

[22] G. Taga, Y. Yamaguchi, and H. Shimizu, “Self-organized
control of bipedal locomotion by neural oscillators in unp-
redictable environment,” Biological cybernetics, vol. 65,
no. 3, pp. 147–159, 1991.

[23] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term me-
mory,” Neural computation, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780,
1997.

[24] F. J. Pineda, “Generalization of back-propagation to re-
current neural networks,” Physical review letters, vol. 59,
no. 19, pp. 2229, 1987.

[25] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic
optimization,” arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014.

[26] C. Olah, “Understanding lstm networks,” August 2015.

[27] A. Gomez, “Backpropogating an lstm: A numerical
example,” April 2016.

[28] J. D. Seo, “Only numpy: Deriving forward feed and back
propagation in long short term memory (lstm) part 1,” Ja-
nuary 11.

[29] A. Krogh and J. A. Hertz, “A simple weight decay can
improve generalization,” in Advances in neural informa-
tion processing systems, 1992, pp. 950–957.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

277



2 Eksenli Güneş Takip Platformu Tasarımı, Uygulaması ve 

Analizi 

Design, Implementation and Analysis of Dual Axis Solar Tracking System 
 

Gürsel Yeni2, İlhan Kelemençe2, Ahad Khabbaz Bavil2, Mustafa Dinek2, Volkan Sezer1 

 
1Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü  

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
sezerv@itu.edu.tr 

 
2Mekatronik Mühendisliği Bölümü  

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
yeni18@itu.edu.tr 

kelemence18@itu.edu.tr 

bavil18@itu.edu.tr 

dinek18@itu.edu.tr 

 

 

Özetçe 

Bu proje kapsamında güneşi takip eden ve kendini 

temizleyebilen güneş paneli platform sistemi tasarımı, 

uygulaması ve analizi gerçekleştirilmiştir. Proje sürecinde 

mekanik kısımda panelleri taşıyacak ve 2 eksende hareket 

sağlayacak bir düzenek tasarlanmakla birlikte elektronik 

kısımda da motor kontrolü ve optimum sistem güç çıktısını 

sağlamak üzere kendini uygun şekilde konumlandırabilen bir 

sistem gerçekleştirilmiştir. Güneşin konum bilgisinin elde 

edilmesi için GPS (Global Positioning System; Küresel 

Konumlama Sistemi) sensörü kullanılıp güneşin ilgili konum 

ve zamanda 2 eksendeki motor açıları belirlenmiştir. Kurulan 

bu hareketli sistemle üretilen enerji, hareketsiz durumdaki aynı 

güçte olan başka bir platformun ürettiği enerjiyle mukayese 

edilmiş ve analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre hareketli 

platformda, sabit olana göre 13.00-20.00 saatleri arasında 

yapılan testte, %17.7 oranında daha fazla enerji üretimi 

gerçekleştirmiştir. Gözlemin yapıldığı bölgede kirlilik faktörü 

ihmal edilebilir düzeyde olduğu için temizlik faktörünün etkisi 

gözlenmemiştir. 

Abstract 

Within the scope of this project, a solar tracking panel platform 

system design, application and analysis are carried out. In the 

process of the project, a system is designed to carry the panels 

in two axes in the mechanical part; and in the electronic part a 

system is designed to position itself in order to provide 

optimum system power output and motor control. In order to 

obtain the position information of the sun, GPS sensor is used 

and the angles of the motor in 2 axes are determined at the 

relevant position and time of the sun. The energy produced by 

this moving system is compared with the energy produced by 

another stationary state platform with the same power and 

results are analyzed. According to the results of the analysis on 

the mobile platform, 17.7% more energy is observed between 

01.00pm and 08.00pm comparing to the constant one. Since the 

pollution factor is negligible in the region where the observation 

is made, the effect of the cleaning factor is not observed. 

 

1. Giriş 

Enerji kullanımı tarih boyunca insan hayatında önemli bir yer 

tutmuştur. Modern çağla birlikte enerji ihtiyacının artması 

enerjiyi daha da önemli bir noktaya getirmiştir. Geldiğimiz 

bugünde ise tüm dünyayı tehlikeye atan iklim değişikliği süreci, 

enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin 

gelişimini zaruri kılmaktadır.  

Mevcut durumda, daha çok hareketsiz panel platformları 

kullanılmakla birlikte, bir çalışmada 2 eksende hareket eden 

platformların sabit panel platformlarına göre %25 ile %45’ e 

varan oranlarda daha fazla enerji ürettiği tespit edilmiştir [1]. 

Yapılan başka bir çalışmada da toz gibi kirlilik etmenlerinin bir 

yıl boyunca yaklaşık olarak %4.4 enerji kaybına neden olduğu 

belirtilmiştir [2]. Sundura Siva Kumar’ın yapmış olduğu 

çalışmada kapalı devre izleme yaklaşımında, güneşin 

konumunu algılamak için ışığa duyarlı dirençler (LDR) 

kullanılmıştır [3].  

Bu projede, güneşi takibi için LDR sensörler yerine GPS 

modül tercih edilmiştir. Bu sayede güneşin konumunun 

algılanmasında yerel konum ve zaman bilgileri 

kullanılmaktadır. Elde edilen güneş konumuna göre 2 

eksendeki motorların ulaşmaları gereken açı değerleri 

belirlenmekte ve servo motorlar istenen konuma 

getirilmektedir. Böylece her zaman en dik açıyla güneşe 

yönelme işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Yayının 2. bölümde mekanik tasarım, 3. bölümde 

elektronik, 4. bölümde yazılım alanında yapılanlar anlatılmıştır 

ve son olarak 5. bölümde deney sonuçlarıyla birlikte analizler 

bulunmaktadır. 
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2. Mekanik Tasarımı 

2.1. Tasarım Süreci 

Mekanik tasarım sürecinde öncelikle sistemin temel 

gereksinimlerini karşılayacak Şekil 1’de görünen ilkel tasarım 

yapılmıştır. Bu tasarımda kabaca sistemin hareket eksenlerinin 

neler olacağı ve hangi eksenlerde dönüş sağlanacağı 

belirtilmiştir. Daha sonra iyileştirmelerin yapıldığı ve silecek 

mekanizmasının eklendiği Şekil 2’deki nihai tasarım 

gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada motorların 3 boyutlu çizimleri 

de tasarımına eklenmiştir. Şekil 3’te çeşitli optimizasyonlar ile 

birlikte sistemin kurulmuş hali görülmektedir. Tüm 

tasarımlarda Solidworks çizim programı kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 1: İlkel Tasarım. 

 

 

 

Şekil 2: Nihai Tasarım. 

 

Şekil 3: Montaj Sonrası Sistem Durumu. 

 

2.2. İmalat Süreci 

Sistemin sabit zemin parçası, platformun hareket etmesini 

engellemek adına pleksiglas malzeme kullanılarak lazer kesim 

metoduyla üretilmiştir. Levha isimli parça da ahşap 

malzemeden üretilip sistemin güneşe maruz kalacağı göz 

önünde bulundurularak beyaza boyanmıştır. Geri kalan parçalar 

3D yazıcı ile PLA (polilaktik asit) malzemeden üretilmiş olup 

rulman kısmında çelik rulman bilyaları kullanılmıştır. 

3. Elektronik Tasarımı 

Bu projede; panellerin güneşi takip etmesi ve panellerden 

maksimum enerji sağlanması hedeflenmiştir. Hazırlanan 

prototipte 5V-300mA karakterde bir güneş paneli 

kullanılmıştır. Panelden aktarılan gücün, darbe genlik 

modülasyonu (pwm) ile kontrol edilen DC-DC dönüştürücü ile 

maksimum değerde kalması sağlanmıştır. DC-DC 

dönüştürücünün çıkışından 6V-4500mAh değerli bir akü şarj 

edilmektedir. Dolayısıyla DC-DC dönüştürücü devresi arttıran 

tiptedir. Güneş pozisyonun algılanabilmesi için GPS sensör 

kullanılmıştır. 180 derece hareket edebilen iki adet servo motor 

ile panellerin güneşe göre konumlandırılması sağlanmış olup 

sistem 2 eksende hareket etmektedir. Silecek mekanizması hız 

ve yön kontrolü sağlayacak şekilde modifiye edilmiş bir servo 

motor ile sürülmektedir. Bu mekanizmanın hava kirliliğinin 

fazla olduğu bölgelerde periyodik kullanılması ile panel 

verimini arttıracağı düşünülmüş ancak prototip testlerinde 

kullanılmamıştır. Sistemde e-ink gösterge tercih edilmiş, bu 

sayede panele ait anlık ve ortalama güç değerleri gösterilmiştir. 

Şekil 4’te sistemin elektronik kısmına ait blok gösterim 

bulunmaktadır. 

Sabit 

Zemin 

1.Eksen Motoru 

2.Eksen Motoru 

Silecek Mekanizması 

Güneş Panelleri 

Kremayer 

Rulman 

Dişli Tekerlek 

Levha 
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Şekil 4: Elektronik Devre Blok Gösterimi. 

3.1. Güneş Paneli Karakteristiği 

Güneş paneli, bir başka deyişle Fotovoltaik (FV) sistem, 

üzerine ulaşan fotonlardan doğrudan elektrik enerjisi elde 

edebilen sistem olarak tanımlanabilir. FV sistemler akım 

kaynağı olarak modellenebilir [8]. Bu model; Şekil 5’te 

gösterildiği gibi akım kaynağı, diyot, seri ve paralel olmak 

üzere iki dirençten oluşmaktadır.  

 
Şekil 5: FV sistem eşdeğer modeli. 

FV sistemin çıkış akım değeri (𝐼), (1) denklemindeki gibi 

hesaplanır. 

                            𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑆𝐻                                    (1)                                  

𝐼𝐿 ; FV sistemin ürettiği akım, 𝐼𝐷 ; FV diyot akımı,  𝐼𝑆𝐻 ; şönt 

direnç üzerinden geçen akımdır.  

FV sistemin çıkış gerilim değeri (𝑉), (2) denklemindeki 

gibi hesaplanır. 

                                𝑉 = 𝑉𝐽 − 𝐼𝑅𝑆                                       (2)                                      

𝑉𝐽; diyot ve 𝑅𝑆𝐻 üzerindeki gerilim farkı, 𝑅𝑆; FV sistemin seri 

direncidir. 

FV sistemin çalışma noktası; 𝐼 − 𝑉  karakteristiği ve yük 

direncinin değerine göre belirlenir.  
 

 

Şekil 6: FV sistem karakteristiği. 

Şekil 6’da; yük direnci sıfırdan sonsuza giderken, akım ve 

gerilimin değişimi gösterilmiştir (I-V eğrisi). Maksimum güç 

noktası ( 𝑃𝑚𝑎𝑥 veya 𝑀𝑃𝑃 ); akım ve gerilim değerlerinin 

çarpımının maksimum olduğu noktadır (P-V eğrisi). Panelin 

sürekli maksimum güç noktasında çalışması, panelden 

maksimum enerjinin sağlanması anlamına gelmektedir. Bunun 

gerçekleşebilmesi, yük direncinin sürekli değiştirilmesi ile 

mümkündür ve bunu yapan elektronik devrelere de maksimum 

güç noktası izleyicisi (MPPT) adı verilmektedir. 

3.2. Arttıran Tipte DC-DC Dönüştürücü 

MPPT işleminde yük direncinin değiştirilmesi ve çıkışta sabit 

gerilim elde edilmesi için arttıran tipte DC-DC dönüştürücü 

kullanılmıştır. Şekil 7’de bu dönüştürücü tipine ait genel bir 

gösterim verilmiştir. 

 

Şekil 7: Arttıran Tipte DC-DC Dönüştürücü Devresi. 

Arttıran tip DC-DC dönüştürücü; mosfet gibi bir 

anahtarlama elemanının belli bir frekanstaki pwm sinyali ile 

anahtarlanması prensibi ile çalışmaktadır. Mosfetin aktif ve 

pasif olma süresine (anahtarlama oranına) göre çıkış gerilimi 

ayarlanabilmektedir. Mosfet aktif durumdayken (anahtar kapalı 

durumdayken); bobin üzerinden akım akmakta ve bobin 

üzerinde güç depolanmaktadır. Benzer şekilde kondansatör 

üzerinde depolanan güç yüke aktarılmakta, böylece yük 

gerilimi ( 𝑣0 ) sabit kalmaktadır. Mosfet pasif durumdayken 

(anahtar açık durumdayken); bobin üzerinde depolanmış güç 

yüke aktarılmaktadır. Bu durumda, dönüştürücünün çıkış 

gerilimi giriş geriliminden her zaman daha büyüktür. 

                                   𝑣0 =
𝑣𝑆

1−𝐷
                                          (3) 

(3) eşitliğinden; çıkış gerilimi 𝑣0 ’ın, giriş gerilimi 𝑣𝑆  ve 

anahtarlama oranı 𝐷 ile değiştiği görülmektedir. 

3.3. GPS  

Sistemde; M32-L86 GPS modülü kullanılmıştır. Bu modül ile 

UART birimi üzerinden haberleşilmekte olup anlık konum ve 

zaman (UTC) verisi elde edilmektedir.  

4. YAZILIM 

Sistemde; kontrol algoritmaları Arduino-mega üzerinden 

uygulanmaktadır. Kontrol kısmı; temel anlamda panellerin 

pozisyonunun düzeltilmesi ve MPPT kontrolünü kapsamakta 

olup sonraki bölümlerde geliştirilen algoritmalar açıklanmıştır.  

Devrenin güç tüketiminin düşürülmesi adına, GPS 

modülden konum-zaman verileri alındıktan sonra, 1 saat 

boyunca modülün enerjisi kesilmektedir. Modül uyku 

durumunda iken, konumun sabit kaldığı varsayılmakta, zaman 

bilgisi ise Arduino üzerindeki osilatörden faydalanarak 

güncellenmektedir. Enerji kesildiğinde üzerindeki yazı 

kalmaya devam eden bir gösterge olan e-ink kullanılmasının 

sebebi de yine güç tasarrufudur. 

Güneş Paneli

(5V, 300mA)

ARDUINO

ADC1

ADC2

PWM1

P&O

Is

I2C 

6V Akü

Arttıran Tip

DC-DC Dönüştürücü

TX
RX

ADC7

PWM4

PWM3

PWM2
SERVO MOTOR 2
SERVO MOTOR 1

PANEL

POZİSYON

KONTROLÜ

SERVO MOTOR 3
SİLECEK

KONTROLÜ

2.04 inç

E-ink Gösterge

Vs

GPS

Sensör
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Çevre kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde çalıştırılan 

paneller kirlenmekte, buna bağlı olarak verimleri düşmektedir. 

Bu durumun önüne geçilebilmesi için silecek otomatik olarak 

çalıştırılabilir, ancak gereksiz yere sileceğin çalışması güç 

tüketimi anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, sileceğin 

gerektiğinde bir operatör tarafından aktif edilebileceği 

önerilmektedir. 

Sistemin ürüne dönüştürülebileceği ve farklı karakteristikte 

paneller ile kullanılabileceği düşünülerek, akım ve gerilim 

koruması özelliği eklenmiştir. DC-DC dönüştürücü devresinde 

kullanılan bobinin 1A limitli olmasından dolayı panel akımının 

700mA üzerine çıkmasına izin verilmemektedir. Yine akü 

gerilimi 6.8V üzerine çıktığında şarj kesilmektedir. 

Kullanılan gösterge (e-ink) üzerine yazı yazdırılabilmekte, 

grafik çizilebilmektedir. Bu projede; panele ait anlık akım-

gerilim değerleri ve akünün gerilim değeri gösterilmekte olup 

diğer bir modda ise panelin son 24 saatteki ortalama güç değeri 

gösterilmektedir. 

Panelin son 24 saate ait 2 dakikalık periyot ile ölçülen ve 

kaydedilen güç değerleri USB port üzerinden bilgisayara 

aktarılabilmektedir. 

4.1. Güneşe Göre Pozisyon Alınması 

Güneşin hassas şekilde takip edilebilmesi için; belli bir 

bölgede anlık azimut ve güneş yükseklik açısının hesaplanması, 

sistemin iki eksende hareket edebilmesi gerekmektedir. Azimut 

ve güneş yükseklik açısının 3 boyutlu görünümü, Şekil 8’de 

gösterilmektedir.   

 

Şekil 8: Azimut ve Güneş yükseklik açısının 3 boyutlu 

görünümü [12]. 

Azimut açısı (𝑦), güneş yükseklik açısı (ℎ) ve bir yıldaki 

gün sayısı ( 𝑛 )’na bağlı olarak güneş sapma açısı ( 𝛿 )’nın 

hesaplanması (4)’te gösterilmiştir. Denklem grubuna ait 

ayrıntılı açıklamalar [7]’den incelenebilir. 
 

𝑠𝑖𝑛ℎ = sin(90 − ℎ)𝑠𝑖𝑛𝛿 + cos(90 − ℎ)𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝑤 
 

    𝑠𝑖𝑛𝑦 =
𝑐𝑜𝑠𝛿𝑠𝑖𝑛𝑤

𝑐𝑜𝑠ℎ 
                                    (4)                        

  

              𝛿 = 23.45𝑠𝑖𝑛
360(284+𝑛)

365
                  

                

Ortalama güneş saati (t), boylam (Lloc), boylama ait saat dilimi 

(Lst) ve katsayılar (E, 𝐵)’a bağlı olarak gerçek güneş saati (𝑡𝑠) 

ve güneş saati açısı (𝑤)’nın hesaplanması (5)’te gösterilmiştir. 
 

𝑡𝑠 = 𝑡 ±
𝐿𝑙𝑜𝑐 − 𝐿𝑠𝑡

15
+

𝐸

60
 

 

                    𝐸 = 9.87𝑠𝑖𝑛2𝐵 − 7.53𝑐𝑜𝑠𝐵 − 1.5𝑠𝑖𝑛𝐵         (5)                
 

           𝐵 =
360(𝑛−81)

364
,      𝑤 = 15(𝑡𝑠 − 12)           

                       

Hesaplanan azimut ve güneş yükseklik açısına göre servo 

motorlar kontrol edilmektedir. Şekil 9’da; 180 derece dönebilen 

servo motorlar için güneş pozisyonuna göre servo açı 

değerlerinin hesaplanması algoritması gösterilmiştir. 

 

Şekil 9: Azimut ve Güneş yükseklik açılarına göre servo motor 

kontrolü. 

4.2. Değiştir-Gözle (P&O) Algoritması 

Değiştir-Gözle algoritması; DC-DC dönüştürücü 

anahtarlama oranının değiştirilerek, panel akım-gerilim 

değerlerine bağlı gücün hesaplanması ve peş peşe hesaplanan 

güç değerlerindeki ilişki gözlenerek MPP bulunması için 

geliştirilmiş basit bir MPPT çözümüdür. DC-DC dönüştürücü 

anahtarlama frekansı 62503 Hz’dir. Anahtarlama oranı 

yüzdesinin değiştirilmesi ve MPPT takibi algoritması Şekil 

10’da verilmiştir. 

 

Şekil 10: Değiştir-Gözle algoritması. 

serv o1_Açı = 180 - y

serv o2_Açı = 90 + h

y  <= 180°   ?

serv o1_Açı = 360 - y

serv o2_Açı = 90 - h

evet hayır

D = random{1,2,...,100}

d = 0

Ip > 1mA   ?

D = D + d

Wp(n) > Wp(n-1)    ?

d = random{-1,1}

evet

evet

hayır
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Şekil 10’da belirtilen 𝐼𝑃  panel akımını ifade etmektedir. 

𝐼𝑃 > 1𝑚𝐴  ise, bir başka deyişle akü şarj oluyor ise, 

anahtarlama oranı yüzdesi D ’nin artış veya azalış yönünde 

deneneceğine gelişigüzel karar verilmektedir. D değeri; 𝑑 = 1 

koşulunda %1’lik adımlarla artırılmakta, 𝑑 = −1  koşulunda 

ise %1’lik adımlar ile azaltılmaktadır. D değeri her değiştiğinde 

güç ölçümü yapılmakta, son ölçüm bir öncekinden büyük ise D 

değerinin güncellenmesine devam edilmektedir, aksi durumda 

Şekil 6’da 𝑃𝑚𝑎𝑥 ile belirtilen noktaya ulaşıldığı varsayılmakta 

ve işlem sonlandırılmaktadır. Aynı yöntem, panelden ilk defa 

güç transferi gerçekleşecek koşullar oluştuğunda başarısız olma 

riski taşır, çünkü panel gücünün 0W’a yakın olduğu bölgeden 

çıkamama ihtimali bulunmaktadır. Bu problem; aktif panel güç 

değeri çok küçükse (𝐼𝑃 ≤ 1𝑚𝐴), D değişkenine gelişigüzel bir 

değer atanması ile çözülmektedir. Bu algoritma yazılımın 

akışında 100 milisaniye periyot ile çağrılmaktadır. Testler 

sonucunda bu algoritmanın, panel güç değerinin MPP’de 

sabitlenmesinde ve ortam şartları değiştiğinde hızlı cevap 

vermede başarılı olduğu gözlenmiştir. 

5. Deneyler 

İmalatı gerçekleştirilen sistem, elektronik aksamla 

bütünleştirilerek deneme yapmaya hazır hale getirilmiştir. 

Deney kapsamında, benzer ve bulutsuz hava koşullarındaki 

ardışık 2 gün tercih edilmiştir. İlk gün sabit panel ile ikinci gün 

hareketli (güneşi takip eden) panel ile çalışılmıştır. Testler 

öğlen 13:00 ile 20:00 arasında yapılmış olup, sabit panel 16:30 

civarı güneşe dik açı ile bakacak şekilde yerleştirilmiştir 

(azmimut: 300°, güneş yükseklik açısı: 45°). Bu senaryoda sabit 

platformdan üretilen enerji miktarı en ideal duruma getirilerek 

adil bir karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Böylelikle 

deney sonucunda aktif hareket edip güneşi takip eden bir 

sistemle sabit açıdaki bir sistemin enerji üretimleri arasındaki 

fark karşılaştırılabilmiştir. Şekil 11’de iki test ortamı için, panel 

anlık güç değerleri 2 dakika periyot ile çizdirilmiştir. Mavi 

grafik sabit panele ait gücün değişimini, diğeri ise hareketli 

panele ait gücün değişimi göstermektedir. Grafikten görüldüğü 

üzere, hareketli panel ile sabit panel, günün kısa bir diliminde 

yakın güç değerleri üretmiş olup, günün tamamında hareketli 

panel daha fazla güç üretmektedir. Tablo 1’de, saat başı güç 

değerleri nümerik olarak gösterilmektedir.  Sistemin çalışır 

durumda çekilmiş bir videosuna 

“https://www.youtube.com/watch?v=BU-v8_5dyu0” url 

adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

Şekil 11: Sabit (mavi) ve hareketli (turuncu) panele ait zamana 

bağlı güç değerleri. 

 

TABLO I : Sabit ve hareketli panelin güç (watt) değerlerinin 

karşılaştırılması 

Sabit ve hareketli panelin güç (watt) değerlerinin karşılaştırılması 

Saat Güç (sabit panel) Güç (hareketli panel) 

14:00 0.20 0.37 

15:00 0.42 0.47 

16:00 0.50 0.49 

17:00 0.49 0.50 

18:00 0.38 0.44 

19:00 0.28 0.34 

6. Sonuçlar 

Bu çalışma ile iki eksende hareket edebilen, maksimum güç 

üretim noktasını saptayıp o noktada çalışan, güneşi takip eden 

bir sistem gerçekleştirilmiştir. Sistem; sahip olduğu mekanik, 

elektronik ve yazılımsal bileşenleriyle istenen şekilde 

çalışmaktadır. Sistem üzerinde yapılan deneyler ile gün 

içerisinde belirlenen zaman zarflarında enerji üretim grafikleri 

elde edilip karşılaştırma yapılmıştır. 13:00-20:00 arasında sabit 

panelin güç ortalaması 0.303W çıkmıştır, hareketli panel için 

bu değer 0.357W hesaplanmıştır. Bu durumda hareket eden 

sistemin sabit durumdaki sisteme göre %17,7 daha fazla enerji 

ürettiği tespit edilmiştir. 

Teşekkür 

Bu çalışmanın MKM512-Mekatronik Sistem Tasarımı dersi 

kapsamında yapılmasını destekleyen İTÜ Mekatronik Eğitim 

ve Araştırma Merkezine ve merkez çalışanı sayın Alev 

Keskin’e teşekkürlerimizi sunarız. 
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Özetçe 
Bu çalışmada, DC motor kullanan bir tırmanan robot için 
dayanıklı hareket kontrol stratejisinin tasarımı açıklanmıştır. 
Bu robot ile, zorlu çalışma koşullarında korozyon muayene 
sistemlerinin tüm kısıtlamaları ile başa çıkarak gaz tanklarının 
yüzey korozyon haritasının çıkarılması hedeflenmiştir. 
Sistem, robotu tankın duvarına bağlamak için gerekli tüm 
elektromanyetik donanımı desteklemek ve manyetik, 
sürtünme ve yerçekimi kuvvetlerinin etkilerini telafi edecek 
bir yapıda tasarlanmıştır. Robotun katı model çizimleri 
tasarlanan mekanizmanın özelliklerini açıklamaktadır. Bu 
makale, konumlandırma stratejisiyle birlikte kullanılacak bir 
kontrol yöntemi geliştirmeyi amaçlamakta, özellikle, kontrol 
sisteminin olası tüm bozucu ve gürültüye karşı dayanıklı 
olmasını hedeflemektedir. Bu nedenle robotun tekerleklerinin 
dayanıklı ve yüksek kararlılık durumları için bir hareket 
kontrolü önerilmektedir. Kararlılık ve yüksek dayanıklılık 
gerekliliklerini yerine getirmek için, yöntem bir PD 
kontrolörün tasarımına ve genel bozucunun, Coulomb 
sürtünmesinin ve ataletteki ani değişikliklerin tahmin edildiği 
ve ardından telafi edildiği bir gözlemciye dayanır. Referans 
izleme performansı için tam kontrol yönteminin bazı 
simülasyonları Matlab/Simulink kullanılarak yapılmıştır. 
Sistem parametrelerinin simülasyon kurulumunda 
kullanılması deneysel ölçümlere dayanarak tahmin edilmiştir. 
Simülasyon sonuçları, önerilen kontrol yönteminin kararlı 
performansını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hareket kontrolü, tırmanma robotları, 
bozucu gözlemcileri, otonom robot. 

Abstract 
In this work, the design of a robust motion control strategy for 
a climbing robot that uses DC motors is explained. The robot 
is designed to carry a non-invasive inspection system to map 
the surface of oil tanks, dealing with all constraints of real 
inspection systems in very challenging working conditions. 
The system is so devised that it deals with all the 
electromagnetic requirements that is the robot attaches to the 
tank’s wall and compensates for the effects of magnetic, 
friction and gravity forces. The solid drawings of the robot 
outline the novel features of the mechanism. It is aimed to 
design a control method as a basis for an autonomous 
positioning strategy that is proven to be robust to all possible 
disturbances and noise. Therefore, the proposed motion 
control for the wheels of the robot must be robust to strong 
disturbances. In order to meet the stability and robustness 
requirements, a PD and an observer based controller is 
designed, where the overall disturbance, Coulomb friction and 

sudden changes in the inertia are estimated and then 
compensated. Simulations of the complete control method to 
evaluate the tracking performance were performed using 
Matlab/Simulink. The plant parameters were experimentally 
estimated to be used in the simulations setup. Simulation 
results showed a high robust performance of the proposed 
control method. 
 
Keywords: Motion control, climbing robots, disturbance 
observers, autonomous robot. 

1. Giriş 

Günümüzde, yapı denetimleriyle ilgili maliyet, risk ve 
aksaklıkları minimum seviyeye indirmek için mevcut 
denetleme uygulamalarıyla birlikte robotik sistemler üzerinde 
daha fazla çalışılmaktadır. Artan ticari robot çeşitliliği ile 
birlikte, son yirmi yılda bu tür sistemlerin uygulanmasında 
çarpıcı bir büyüme görülmektedir [1]. 

Yüksek binaların dış duvarlarının temizlenmesi, inşaat 
işleri, büyük gemilerin boyanması ve nükleer santrallerdeki 
depolama tanklarının denetlenmesi gibi uzak ve tehlikeli 
yerlerdeki görevleri yerine getirmek için, ağırlıklı olarak 
operatörler tarafından mobil robotların kullanılması gereklidir. 
Çok yüksek gemi gövdelerinde ve çok büyük yüzey 
alanlarında birçok prosedür uygulanmaktadır. Yapılması 
beklenen işler arasında pas giderilmesi, kaplamaların 
sıyrılması ve korozyon muayenesi, kaynak dikişlerinin 
temizlenmesi ve bunun gibi zahmetli ve tehlike arz eden işler 
örnek olarak verilebilir. Bu işlemlerin çoğu, havadan çalışma 
platformlarındaki personel tarafından elle yapılır [3]. Dikey 
yüzeylere tırmanabilen mobil robotlar ve özel tırmanma 
robotları geçmişten günümüze geliştirilmektedir [5,7]. 
Tasarlanan tırmanma robotlarının çoğu iki ana amaç altında 
sınıflandırılabilir: hareket etme ve tutunma yeteneği [9]. 

Duvara tırmanan robotun en temel parçası, dik duvara 
veya tavana yapışma kabiliyetini sağlayan tutunma 
mekanizmasıdır [2]. Magnapods dene mıknatıslanmayla 
yapışan robotlar, elektromanyetik muayene için tasarlanmış, 
kapalı alan muayene işlerinde çok yararlı olan, 10 kilogramlık 
ağırlık taşıma kapasitesine sahip duvara tırmanan bacaklı 
robotlardır [7]. Magneto olarak adlandıran mıknatısiyetle 
yapışan bir diğer tür robotlar, dar kalınlıktaki kirişlerde 
yürümeye izin veren, kompakt manyetik ayak tasarımına 
sahip, çok yönlü dört ayaklı muayene robotlarıdır. Sahip 
olduğu yüksek boyutlu sistem tasarımı, gövdesinin çok çeşitli 
yönlerde konumlandırılmasını sağlar ve çok dikkat çekici bir 
özellik olarak bir uzuv fonksiyonunu hareket halindeyken 
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tırmanıştan manipülasyon moduna geçirir. Bu özellik, sınırlı 
alan açıklıklarına ve tıkalı ceplere erişim sağlar ve daha önce 
bacaklı tırmanma robotlarının yapamadığı karmaşık 3 boyutlu 
yapılarda gezinmeyi sağlar. Öte yandan, tırmanma robotları 
yapışkan mekanizmalarla, emme kuvveti, manyetik kuvvetler, 
elektrostatik ve elastomer yapışma özelliğini kullanarak 
kendilerini duvara bağlayabilirler. 

Duvar tırmanma robotlarında, kalıcı manyetik yapışma 
özelliği ve paletli hareket mekanizması kullanılır [5]. 
Literatürde birçok duvar tırmanma uygulamaları önerilmiştir, 
bunlardan biri de Dartmouth Koleji öğrencileri tarafından 
geliştirilen tutamaklar üzerindeki baskıyı korumak için kuvvet 
geribildirimi kullanarak duvara tırmanmak için tasarlanmış 
düşük maliyetli bir robottur. Bu robot için bir çeşit olasılıklı 
yol haritası algoritması kullanarak duvara tırmanma rotası 
planlanır ve daha sonra yürütülür [4]. Diğer bir örnek, 
pürüzsüz yüzeylerde 80° eğimde tırmanabilen elektrostatik ve 
elastomer yapışma özelliğine dayanan robot prototipleridir. 
Bunlar hibrit yapışma için elastomer malzeme özelliklerinin 
dikey yüzeylerde kararlı tırmanmaya uygun olduğunu 
göstermiştir [6].  

Bu çalışmada, ferromanyetik malzemelerden yapılan 
tankların muayenesi için robotik bir uygulama tasarlanmıştır. 
Önerilen duvar tırmanan robotun mekanik mimarisi, gövdenin 
çerçevesini, servo-motorları ve iletim sistemini, paletli hareket 
sistemini ve kalıcı manyetik yapışma sistemini içerir. 
Coulomb sürtünmesi doğrusal olmayan örüntülerle 
değiştiğinden, yapıştırıcı kuvveti yüksek derece doğrusal 
olmayan etkileşimle denetlenmelidir [2]. Doğrusal olmayan 
Coulomb sürtünmesi ve yerçekimi kuvveti robot tekerleklerini 
doğru bir şekilde kontrol etmeyi zorlaştırır, tırmanma 
robotlarının başarımını aksi yönde etkiler [14]. 

DC servo-motor tabanlı mekatronik kontrolör / 
regülatörlerin geliştirilmesi endüstride önemli uygulamalar 
olarak yer almıştır [11]. Tırmanma robotunun iyi tasarlanmış 
bir hareket kontrolüne sahip olmasında, etkin kontrol 
algoritmalarının yanı sıra algılayıcı, eyleyici ve diğer 
parçaların doğru seçimi büyük önem arz eder. Tırmanma 
robotu kontrolünün ana hedefi kararlı, hassas ve hızlı 
harekettir. Doğrusal olmayan etkileri bastırmak için 
bozucuların tahmin ve telafi edilmesi yüksek kontrol sistem 
performansı için gereklidir [14,15]. Bu amaçla geliştirilen 
gözlemcilere dayalı bozucu telafisi için yenilikçi yöntemler, 
diğerlerinin yanı sıra [12,13]’de açıklanmıştır. Eyleyiciler için 
gürültü olduğunda arzu edilen konumun izlenmesi için bir 
gürültü gözlemcisine sahip olan pozisyon izleme kontrolcüsü 
önerilmektedir. Anahtarlamalı gözlemcilere sahip dayanıklı 
servo-motor kontrolünün tasarımıyla [17] elde edilen dinamik 
çıkışlı hata geri beslemeli kontrol tabanlı gözleyici, 
modellenemeyen klasik bozucu girişlerini telafi ederek yüksek 
performans sergilemiştir. 

Bu çalışmada önerilen kontrol yöntemi, doğrusal ve 
doğrusal olmayan nitelikteki kontrol kuvvetlerinin 
değişimlerinden ortaya çıkan belirsiz doğrusal olmayan 
parametreleri telafi etmek maksadıyla doğrusal olmayan 
terimler içeren bir hareket kontrolcüsü sunar [15]. Arttırılmış 
durum modeline dayanan kontrol yöntemi, bilinmeyen yük 
kaynaklı bozucuların ve doğrusal olmayan belirsizliklerin 
üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Büyük ölçüde 
bilinmeyen gürültülerin bastırılması için önerilen kontrolörün 

performansı Matlab / Simulink kullanılarak yapılan 
simülasyonlarla incelenmiştir. Önerilen yaklaşımın, tırmanma 
robotları için dayanıklı hareket kontrol algoritmalarının 
geliştirilmesinde önemli bir kaynak teşkil edeceği 
düşünülmektedir. 

Bu makalede, kontrol sistemi için kullanılacak bir sensör 
füzyonunu tanıtan mekanik tasarım özellikleri ve sistem 
mimarisi Bölüm 2'de açıklanmıştır. Tırmanma robotunun 
tekerlekleri için hareket kontrol yöntemi Bölüm 3'te 
tasarlanmıştır. Kontrol simülasyon sonuçları Bölüm 4'te 
sunulmuş, ilgili sonuçlar Bölüm 5'te özetlenmiştir. 

2. Tırmanan Robot: Deney Platformu 

Bu makalede, tasarımın mekanik işleyişi anlatılmış, sistem 
mimarisi ve algılama yapısı detaylandırılmıştır. Bu bölüm 
robotun duvara tırmanma ve hareket biçimlerini içerir. 

2.1. Mekanik Tasarım 

Tasarlanan robot mekanizmasının ayrıntılarından anlaşılacağı 
üzere tüm sistem, robotu tankın duvarlarına bağlamak için 
gereken elektromanyetik sistemi destekleyecek şekilde 
tasarlanmıştır. Robotun tekerleklerinin ani dönme merkezini 
değiştirerek döndüğü yeni bir mekanik tasarım sunulmuştur. 
Mobil robotta, tüm robot aparatını değiştirmeden yana doğru 
hareket etmek için sola ve sağa dönebilen dört tekerlek 
bulunur. Robot mekaniği SolidWorks kullanarak 
tasarlanmıştır ve sunulan SolidWorks çizimleriyle bazı ana 
mekanizma özellikleri açıklanmıştır. 

Robot duvar üzerinde aşağı yukarı doğru hareket eder, 
güvenli bir bölgede yerçekimi merkezini (Tırmanma Robotu + 
Muayene Sistemi) korumak ve sistemin kararlılığını ve 
güvenliğini artırmak amacıyla tekerleklerini konumlandırarak 
sağa ve sola gider. 

Sistem bileşenlerinden bazıları aşağıdaki gibi 
tasarlanmıştır; 

• Motorlar: tekerlekleri 180 derece sağ-sol 
hareketlerle çalıştırmak için 4 DC motor (redüktör  
ve enkoder ile birlikte) ve 2 servo-motor vardır (bkz. 
Şekil 1). 

• Elektromıknatıslar: Robotun tırmanma yüzeyine 
tutturulması ve tüm robot aparatının duvara yakın 
tutulması için gerekli normal kuvveti üretmede 
kullanılır (bkz. Şekil 2).  

• Tekerlekler: Dönme mekanizması, hareketli 
robotlarda yüksek manyetik kuvvetler, yerçekimi 
kuvvetleri, model parametre belirsizlikleri, Coulomb 
sürtünme kuvvetleri ve doyma sınırları kaynaklı 
doğrusal olmama gibi sebeplerle kritik bir sorundur. 
Şekil 3 tekerleklerin özelliklerini göstermektedir. Bu 
tasarım uygulanabilir bir tekerlek konfigürasyon 
çözümü önermekte ve benzetimle göstermektedir. 

2.2. Hareket Sistemi 

Otonom robotlar seyrüsefer (navigasyon) algoritmalarını 
başarılı bir şekilde uygulamak için çeşitli algılayıcılar kullanır. 
Bu sensörler performans özelliklerine göre stratejik olarak 
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seçilir ve optimum veri toplamak için tırmanma robotu 
üzerindeki uygun konumlara monte edilir. Robotta birden 
fazla dâhilî ve hâricî sensör bulunmalıdır. Bu sensörler, robot 
kontrol sisteminin çalışma durumu ve ortamı hakkında uygun 
bilgi sağlamak için kullanılır; bu nedenle, görev planlama ve 
yürütme için bilgiler çoklu sensörlerden işlemciye 
birleştirilerek aktarılır.  

Ultrasonik Mesafe Sensörleri: Robotun etrafındaki 
engelleri kontrol eder. Robot, ultrasonik mesafe sensörleriyle 
engellerden kaçınabilir.  

Kapasitif Sensörler: Robotun çalışma alanında boşluk 
ararlar; boşluk tespitedilirse robot bu yönde durur, sistem 
duvarın tepe noktasına geldiğini anlar. 

IMU (ataletsel ölçüm birimi): Bu sensör düzeltme içindir. 
Robot konum bilgisinde herhangi bir kayma varsa, bu sensör 
robota gereken sinyali verir. 

Kamera: Kamera yerdeki kullanıcıya muayene amaçlı 
olarak korozyon ve aşınmayı göstermek için gereklidir. 

Düşük frekanslı manyetik sensörlere dayanan bir muayene 
sisteminin kullanılması: Doğrudan korozyon göstergesinin bir 
ölçüsü olarak üzerinde tırmanılan metalik tabakaların 
kalınlığını ölçer. 

2.3. Kullanıcı/ Sunucu Program Mimarisi 

Geliştirilen robotik muayene sisteminde, sunucu ve kullanıcı 
arayüzü bulunmaktadır. Sunucu tarafı tırmanma robotu 
görevleriyle ilgilidir, kullanıcı tarafı ise uzaktan makine 
durumlarını ve muayeneyi izlemek içindir. İki uygulama, 
TCP/IP protokolünü kullanarak bir kablosuz ağ sayesinde 
iletişim kurar. 

Sunucu Uygulaması: Robot CPU'sunda çalışan sunucu 
uygulamasının gerçekleştireceği ana görevler şunlardır; 
robotun sensör ölçümlerinin durumunu, konum tahminini, 
yörünge planlamasını, anlık kontrolünü ve kullanıcı 
iletişimini sağlamak. 

Kullanıcı Arayüz Uygulaması: Korozyon muayene 
görevini yapılandırmaya, robotun durumunu izlemeye, tank 
duvarı için kalınlık ölçümlerinin kaydedilmesine ve 
görselleştirilmesine imkân verir. Operatör, uygulamayı 
otonom veya manuel seçeneğinde çalışacak şekilde 
ayarlayabilir. Kullanıcı arayüzü veri setinin gerektirdiği tank 
ayrıntıları (tank tanımlaması, plan, yer işaretleri olarak 
kullanılacak kaynak kavşakları), robot yörüngesinin 
yapılandırılması ve otonom modda kontrol edilecek alanlar 
hakkında bilgi verir.  

 
Şekil 1: Tırmanma robotu ve robota etki eden sistem 
kuvvetlerinin SolidWorks  çizimleri 

 
Şekil 2: Robotun tekerlek mekanizmalarının önden 
görünüşü 

Şekil 3: Tırmanma mekanizması, önerilen Tırmanma 
Robotunun tekerlekleri için ayrıntılı tasarım (Solidworks) 

2.4. Kontrol sistemi için kullanılan sensör füzyonu 

Mobil robotlar, pozisyonlama sorunuyla başa çıkmak için ek 
sensörler kullanır. Pozisyonlama stratejileri ayrıca, veri 
birleştirme yöntemlerinde, sensörlerden gelen çeşitli bilgilerin 
birleştirilerek kullanımına dayanmaktadır. Sensör füzyonu, 
veri hatası veren tek bir sensörden daha iyi sonuçlar 
vermelidir. Bu çalışmada IMU sensör füzyonunun desteklediği 
otonom izleme ve haritalama sistemi önerilmiştir. Bu tasarım, 
robot hareket konumlandırma stratejisi ile birlikte kullanılmak 
üzere uygundur ve özellikle sistemin bozuculara karşı 
dayanıklı olmasına öncelik verir. Mutlak robot konumunu 
tahmin etmek için veri birleştirme stratejisi ilerideki 
bölümlerde özetlenmiştir. Veri füzyon işlemi hesaplanan 
konumu, Kalman Filtresi uygulaması destekli jiroskop, 
ivmeölçer, MPU6050 6-eksenli ivme ve jiroskop sensörü ve 
enkoderler ile kullanılır. 
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3. Kontrol Metodu 
Kontrol sistemi üç aşamadan oluşmaktadır: 

1) 8. dereceden polinom referansları üreten bir 
sistem ile birlikte bir PD kontrolörünün 
kullanılması (referans olarak Bezier eğrileri 
kullanılacaktır);  

2) Sistem bozucularını kestirmek için tasarlanmış bir 
gözlemci;  

3) Robotun konumu, robot kafasının açısını 
hesaplamak için farklı sensörlerden ölçümler 
kullanan bir Kalman filtresi ile gerçekleşir, bu 
pozisyon değerleri kontrol sistemine geri bildirim 
verir [17]. Sistem bozucusu olarak birçok etken 
vardır: nominal yükteki değişiklikler, motor sabit 
belirsizlikleri, ek yük torkları ve Coulomb 
sürtünmesi, yerçekimi ve çevredeki güçlü 
manyetik kuvvetlerdir. Öte yandan sistem, 
dinamik cevabını hızlandırmak için ileri 
beslemeye de sahiptir. Şekil 4’te tüm kontrol 
sistem tasarımı gösteren bir blok diyagramı 
sunulmuştur. 

3.1. DC motor dinamikleri  
Kontrol edilen sistemin modeli oluşturulmuştur, (1): 
𝐽𝐽�̈�𝜃 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝐼𝐼 − Γf��̇�𝜃�                       (1) 

𝐾𝐾𝑡𝑡  elektrik motorunun motor tork katsayısı,  𝐼𝐼  akım 
işareti,  𝐽𝐽 yükün ataleti, 𝜃𝜃 motor açısı, �̈�𝜃 motor açısal ivmesi 
ve Γf(θ̇)  açısal hız fonksiyonundaki sürtünme momentidir 
[18]. Gerilim sinyali bir akım referansı olduğundan 𝑉𝑉 , 
sistemin kontrol değişkeni olarak alınır. Çünkü 𝑉𝑉 , PI akım 
kontrolörü aracılığıyla motora giriş akımını kontrol eden 
servo-amplifikatör için giriş sinyalidir. Bu çalışmada, 
elektriksel dinamikler ihmal edilebilir, çünkü mekanik 
dinamiklerden çok daha hızlıdır. Bu nedenle, servo 
amplifikatörü, gerilim ve motor akımı arasında sabit bir ilişki 
olarak kabul edilebilir.  Γf�θ̇� (2)’deki gibi ifade edilebilir, 

𝛤𝛤𝑓𝑓 = �
𝑔𝑔��̇�𝜃�                  𝑖𝑖𝑖𝑖   �̇�𝜃 ≠ 0                   

 𝛤𝛤𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠��̇�𝜃�               𝑖𝑖𝑖𝑖   �̇�𝜃 = 0 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 |𝑉𝑉| ≤
𝛤𝛤𝑠𝑠
𝐾𝐾𝑡𝑡

 

𝑔𝑔��̇�𝜃� = 𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠��̇�𝜃�𝛤𝛤𝑐𝑐 + 𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠��̇�𝜃�(𝛤𝛤𝑠𝑠 − 𝛤𝛤𝑐𝑐)𝑒𝑒−�
��̇�𝜃�
𝑣𝑣𝑠𝑠
� + 𝜈𝜈�̇�𝜃    (2) 

Γs , statik sürtünme momentidir. Γc , hareket sırasında 
meydana gelen Coulomb sürtünmesidir ve hızdan bağımsız 
olarak sabittir. 𝑣𝑣𝑠𝑠  statik sürtünme momentinin sadece 
%37'sinin aktif olduğu kayma hızını belirtir. Son olarakν 
viskoz sürtünme katsayısıdır. 

 
3.2. DC motorun durum uzayı modeli ve azaltılmış bir 
bozucu gözlemcisi 
Sisteme gerçekçi bir davranış kazandırabilmek için çeşitli 
bozucu unsurları dikkate almak gerekir. Bu çalışmada, 
benzetimi yapılan bozucular atalet değişikliklerini ve 
sürtünme momentlerini içerir [16,20]. Bu bozucular, hareket 
kontrolündeki sorunların çoğuna kaynaklık teşkil eder. Sıfır 
olmayan kalıcı hal hatası ve geçici hal cevabındaki aşımlar bu 
bozucuların net bir sonucudur, (3). 
𝐽𝐽 = 𝐽𝐽𝑜𝑜 + 𝛥𝛥𝐽𝐽, 𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑜𝑜 + 𝛥𝛥𝐾𝐾𝑡𝑡                  (3) 

 

𝐽𝐽𝑜𝑜  ve 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑜𝑜  ise sırasıyla nominal atalet ve nominal motor 
tork sabitidir.Sistemin transfer fonksiyonu: 𝐺𝐺(𝑠𝑠) = 𝜃𝜃(𝑠𝑠)

𝑉𝑉(𝑠𝑠)
= 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐽𝐽𝑡𝑡𝑠𝑠2
 

olarak tanımlanmıştır. (3)’ü (1) ile birleştirerek aşağıdaki 
ifadeler elde edilir: 
𝐽𝐽𝑜𝑜�̈�𝜃 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑜𝑜𝑉𝑉 + 𝐽𝐽0�̃�𝑎                     (4) 
�̃�𝑎 = − 1

𝐽𝐽𝑡𝑡
�𝛤𝛤𝐹𝐹 + 𝛥𝛥𝐽𝐽�̈�𝜃 − 𝛥𝛥𝐾𝐾𝑡𝑡𝑉𝑉�                        (5) 

 
DC motorun durum uzay modelini ve gürültülerini göz 

önünde bulunduran bir durum denklemi şu şekilde 
oluşturulabilir: 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
�
𝜃𝜃
�̇�𝜃
�̃�𝑎
� = �

0 1 0
0 0 1
0 0 0

� �
𝜃𝜃
�̇�𝜃
�̃�𝑎
� + �

0
𝐾𝐾𝑡𝑡0
𝐽𝐽0
0
� 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓                (6) 

Motor açı işareti bir enkoder ile elde edilebildiğinden, 
düşük dereceli bir gözlemci kullanılabilir. Gözlemcinin 
durum denklemi (7)’deki gibi olacaktır: 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
�
𝑧𝑧1
𝑧𝑧2� = �𝑖𝑖11 1

𝑖𝑖21 0� �
𝑧𝑧1
𝑧𝑧2� + �

−�𝑖𝑖112 + 𝑖𝑖21�𝜃𝜃 + 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐽𝐽𝑡𝑡
𝑉𝑉

−𝑖𝑖21𝑖𝑖11𝜃𝜃
�           (7) 

Gözlemcinin durum değişkenlerinin (z1, z2)  ve sistem 
çıktısının θ kullanılmasıyla, gürültü tahmin edilmektedir, (8). 

�̂̃�𝑎 = −𝑖𝑖21𝜃𝜃 + 𝑧𝑧2                      (8) 
Her iki gözlemcinin de kutuplarının karmaşık düzlemdeki 

negatif gerçek eksende aynı yere ( 𝛽𝛽) eklenmesi için 
aşağıdakileri tanımlamalıyız: 
𝑖𝑖11 = −2𝛽𝛽, 𝑖𝑖21 = −𝛽𝛽2                     (9) 

Gözlemcinin yeterince hızlı olması durumunda �̃�𝑎 tahmini 
ve düzeltmesi yapılabilir. Şekil 3'te görüldüğü gibi, sisteme 
verilen giriş işareti, 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑜𝑜 −
𝐽𝐽0
𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

�̂̃�𝑎                  (10) 

(4) ve (10)’u birleştirmek ve  �̂̃�𝑎 ≅ �̃�𝑎 varsayımıyla sistem 
basit bir ikinci mertebe transfer fonksiyonu haline gelir: 
𝜃𝜃
𝑉𝑉𝑡𝑡

= 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐽𝐽𝑡𝑡𝑠𝑠2

                  (11) 

(11)’in kullanımı ileri beslemeli fonksiyon olan F(s)’in 
𝐺𝐺(𝑠𝑠)−1   olduğu belirtildiğinde kolayca tanımlanabilir. 

𝐹𝐹(𝑠𝑠) = 𝐽𝐽𝑡𝑡𝑠𝑠2

𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
                   (12) 

 

 
Şekil 4 Sistem kontrol metodu: Bezier eğrileri, PD 
kontrol, ileri besleme terimi, bozulma gözlemcisi ve 
kontrolcüsü, Kalman filtresi, DC motor ve bozucuları. 
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4. Kontrol Benzetim Deneyleri 
4.1. Benzetim Ortamının Kurulumu 
Matlab/Simulink, motorun nominal parametrelerini 
deneylerle elde etmek için bir MKRMotorCarrier ve bir DC 
motor setine (motor, redüktör ve enkoder) bağlı olan dijital 
veri toplama kartı MKR1000 kullanılmış, geliştirilen kod 
burada derlenmiş ve karta yüklenmiştir. Statik Coulomb 
momentini belirledikten sonra, nominal motor parametrelerini 
tanımlamak için Matlab Parametre Tahmin Araç Kutusu 
kullanılmıştır. PD Kontrol Parametreleri: 𝐾𝐾𝑝𝑝  ve 𝐾𝐾𝑑𝑑 olarak 
kullanılır. Motor nominal parametreleri Tablo 1’de 
listelenmiştir: 
Motor Parametreleri Değer Değişim Aralığı 

Motor eksen ataleti, 𝐽𝐽0 0.01354 Kg. m2 %0 − 2300 
Motor sabiti, 𝐾𝐾𝑡𝑡0 0.474 N. m/V ±%10 

Coulomb  sürtünme 
torku, 𝛤𝛤𝑐𝑐 0.072 N. m ±0.1Nm 

Statik sürtünme 
Torku, 𝛤𝛤𝑠𝑠 

0.1 N. m ±0.15Nm 

Viskoz sürtünme, ν 
 
 

0.3792 
N. m. s

rad  ±%1 

Kayma hızı, 𝜈𝜈𝑠𝑠 0.05 rad/s N.A. 
Tablo 1: Motor nominal parametreleri 

 
4.2. Kontrol Yöntemi Sonuçları 
Benzetim çalışmalarında gerçek DC motor seti kullanılmış ve 
yüksek bozucu değerlerine dayanıklı bir hareket kontrol 
yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem, daha önce tanıtılan bir 
tırmanma robotu için kullanılacak bir PD kontrolcüsü ve bir 
gözlemci içerir. Coulomb sürtünmesi (2) 'de açıklandığı gibi 
programlanmıştır ve sistem performansını değerlendirmek 
için nominal atalet, anlık değişim zamanı 2s olarak 
eklenmiştir. Bozulma gözlemcisinin kutupları yerleştirilir ve 
hızlı kritik sönümlü yanıtlar elde etmek için PD kontrol 
kutupları hesaplanmıştır: Kp = 285 ve Kd = 5.71. Kutup 
değerleri, sistem sınırları örnekleme süresi ts = 0.001s ve 
gerçek bir platformun motor doyumu V dikkate alınarak 
seçilmiştir.  

Sistem, hassas kontrol tepkisi için özel olarak üretilmiş 
bir yörünge olarak ve yumuşak yol gereksinimini (yumuşak 
türevlere sahip bir yörünge) elde etmek için deneysel olarak 
seçilen 8. dereceden Bezier polinomundan (0 ila π/6) 
faydalanır.  

 
Şekil 5: PD kontrol sonucu ve bozucu telafisi. 

Şekil 5, tüm yöntemin hareket kontrolü tepkisini, 
yüksek bozucu olan bir sistem için kullanılacak PD 
kontrolünü ve bozucu telafisini göstermektedir. Bu 
şekilde, gerekli kontrol eforunun değeri de 
gösterilmektedir, kontrol sinyali sadece yörünge 
başladığında maksimum bir değere ulaşmaktadır; 
maksimum durma momenti olarak kabul edilebilecek 
bir değer ve daha sonra değeri doyma sınırlamaları 
altında tutulur. 

 
Şekil 6: Gözlemci performans grafikleri. 

Şekil 6, kayda değer bir gözlemci performansını,     
t = 2s'de atalet ani değiştiğinde etkin pozisyon takibinin 
yanı sıra, başlangıçtaki, geçici ve kalıcı durumların 
yörüngesini hesaba katan, bütün benzetimi yapılan 
zaman için bozucuların hızlı ve doğru bir tahminini 
göstermektedir. Bozucular gözlemci tarafından tahmin edilir 
ve ardından telafi edilir. İki döngü, PD dinamiğine sahip bir iç 
döngü ve hızlı bir tepki veren bir dış döngü olarak kabul edilir 
ve Coulomb sürtünmesine ve sistem atalet değişikliklerine 
karşı oldukça dayanıklı bir izleme performansı sergilemiştir. 

5. Sonuç 

Bu çalışmada, ferromanyetik tabakalardan yapılmış tankların 
muayenesi için bir tırmanma robotu tasarlanmıştır. Bu amaçla, 
kontrol sistemi için kullanılacak bir sensör füzyonu sağlayan 
sistem mekanizmaları ve mimarisi açıklanmaktadır. 

       Tırmanma robotunun tekerlekleri için dayanıklı bir 
hareket kontrol yöntemi tasarlanmış ve bilgisayar benzetimi 
yapılmıştır. Yöntem, PD kontrol dinamikleri olan bir iç 
döngüden, hızlı tepki verebilen bir dış döngüden oluşur ve 
yüksek bozuculara karşı güçlü bir kontrol performansı 
sergiler. Sistem performansını göstermek için, genel bir 
bozucu bir gözlemci tarafından kestirilir (tahmin edilir) ve 
sonra telafi edilir. Benzetimi yapılan bozucular atalet 
değişikliklerini ve sürtünme momentini içerir. Bu bozucular, 
hareket kontrolündeki sorunların çoğunun sebebidir. Sıfır 
olmayan sürekli hata ve hedef aşımı bozucu etkilerinin 
sonucudur. Gerçekçi simülasyonlar yapabilmek için, gerçek 
sistem örnekleme zamanı belirlenmeli ve motor doyum 
sınırları da deneysel olarak elde edilmeli ve benzetimde 
kullanılmalıdır. 

       Gelecekte bu çalışmanın devamı olarak sistemin 
dayanıklılığının matematiksel gösterimini ve gerçek zamanlı 
tırmanma robot platformunu kullanarak yöntemlerin deneysel 
doğrulamasını içerecektir. 
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Özet 

Bu çalışmada ters sarkaç sisteminin kararlılığı incelenmiştir. 

Çalışma yatay eksen boyunca ileri ve geri hareket edebilen ve 

bir kontrol cihazı kullanılarak kontrol edilebilen bir araba içerir. 

Bu arabanın üzerinde ters bir sarkaç bulunur. Bu çubuk 

serbesttir. Araba yatay eksende hareket ederse, ters sarkaç 

denge noktasından uzaklaşacak ve düşmeye başlayacaktır. 

Amaç araba yatay eksen boyunca hareket ederken sarkacın 

düşmeden dikey olarak dengelenmesidir. Öncelikle, sistemin 

dinamik denklemleri elde edildi ve sistemin blok diyagramı 

tasarlandı. Daha sonra kararsız bir sistem olan ters sarkaç 

sistemini kararlı hale getirmek için Lyapunov kararlılık analizi 
uygulandı. Sistem Lyapunov metodu ile kararlı hale getirildi. 

Abstract 

In this study, the stability of the inverted pendulum system was 

investigated. The study involves a cart which can move 

forwards and backwards along the horizontal axis and can be 

controlled using a controller. There is an inverted pendulum on 

top of this cart. This pendulum is free. If the cart moves on the 

horizontal axis, the inverted pendulum will move away from the 

balance point and it will begin to fall. The goal is to balance the 

pendulum vertically without falling when the cart moves along 

the horizontal axis. Firstly, the dynamic equations of the system 

were obtained and the block diagram of the system was 

designed. Then, Lyapunov stability analysis was applied to 

stabilize the inverted pendulum system which is an unstable 
system. The system was stabilized by Lyapunov method. 

1. Giriş 

Dinamik ve kontrol teorisinde klasik bir problem olan ters 

sarkaç sistemi literatürde sıkça incelenen bir konudur. Ters 

sarkaç sisteminin hem uygulamada hem de teoride 

araştırmacılar için bazı önemli avantajları vardır. Ters sarkaç 

sistemi günlük yaşamdaki birçok gerçek sistemde 

bulunmaktadır. Örneğin robotik kollarda, endüstriyel 

robotlarda ve savaş helikopterlerinde ters sarkaç sistemi bir alt 

model olarak uygulanmaktadır. Ters sarkaç sistemi lineer bir 

sistem değildir. Kararsız bir sistemdir. Yapılacak pratik ve 

teorik araştırmalar ters sarkaç sistemi üzerinde daha kolay 

anlaşılabilir. Bu nedenlerle akademik çalışmalarda sıklıkla 

tercih edilen önemli sistemlerden biridir. Ters sarkaç sisteminin 

kontrolü üzerine çalışmalar devam etmektedir. Literatürde 

hareketli arabaya bağlı tek çubuklu sistemler [1], hareketli 

arabaya bağlı çift çubuklu sistemler [2] ve hareketli arabaya 

bağlı üç çubuklu sistemler [3] gibi farklı yapılarda ters sarkaç 

sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemler içinden en yaygın olanı 

hareketli arabaya bağlı tek çubuklu olan sistemdir. Bu 

çalışmada hareketli arabaya bağlı tek çubuklu türdeki ters 

sarkaç sisteminin dengeleme kontrol problemi ele alınmıştır ve 

sistemi kararlı hale getirmek için Lyapunov metodu 

uygulanmıştır. Literatürde daha çok PID kontrol ile ilgili 

çalışmalar [4], [5] mevcuttur. Lyapunov metodu ile yapılan 
çalışmalar kısıtlıdır.  

2. Ters Sarkaç Sisteminin Matematiksel Analizi 

2.1. Ters Sarkaç Sisteminin Dinamik Denklemlerinin elde 

edilmesi 

Şekil 1 de bir ters sarkaç sistemi gösterilmektedir.  

 
Şekil 1: Ters sarkaç sistemi [6] 

 

Şekil 1 deki ters sarkaç sistemi kararsız bir sistemdir. Sisteme 

bir kontrol kuvveti uygulanmadıkça çubuk dengede kalamaz ve 

düşer. M kütleli arabaya “u” olarak adlandırılan bir kontrol 

kuvveti uygulanmaktadır. 2L uzunluğundaki m kütleli çubuğun 

kütle merkezi çubuğun geometrik merkezindedir. Çubuğun 

düşey eksen ile yaptığı açı θ olarak tanımlanır. Çubuğun kütle 

merkezinin koordinatları (𝑋𝑔, 𝑌𝑔) dir. 

𝑋𝑔 = 𝑥 + 𝑙 sin 𝜃                                                                        (1) 

𝑌𝑔 = 𝑙 cos 𝜃                                                                                (2) 
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Dönen bir cisim üzerindeki toplam tork ∑ 𝜏 = 𝐼𝛼 formülü ile 

hesaplanır. Bu formüldeki ∑ 𝜏 toplam torku, I çubuğun kütle 

merkezindeki eylemsizlik momentini ve 𝛼 ivmeyi temsil eder. 

Arabanın üzerindeki P noktasında yukarıya doğru bir dikey 

kuvvet vardır ve bu kuvvet “V” ile gösterilir. Ayrıca P 

noktasında yatay bir kuvvet daha vardır ve bu kuvvet “H” ile 
gösterilir.  

 Çubuğun kütle merkezindeki dairesel hareket aşağıdaki gibi 

tanımlanır:          

𝐼�̈� = 𝑉𝑙 sin 𝜃 − 𝐻𝑙 cos 𝜃                                                          (3) 

Çubuğun kütle merkezinin yatay hareketi aşağıdaki gibi 

tanımlanır:               

𝐻 = 𝑚
𝑑2

𝑑𝑡2
(𝑥 + 𝑙 sin 𝜃)                                                           (4) 

Çubuğun kütle merkezinin dikey hareketi aşağıdaki gibi 

tanımlanır:            

𝑉 − 𝑚𝑔 = 𝑚
𝑑2

𝑑𝑡2
(𝑙 cos 𝜃)                                                        (5) 

Arabanın yatay hareketi aşağıdaki gibi tanımlanır:             

𝑈 − 𝐻 = 𝑀
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
                                                                        (6) 

Yukarıda elde edilen dört denklem ters sarkaç sisteminin 

dinamik denklemleridir ve bu denklemler lineer olmayan 
denklemlerdir.  

2.2. Ters Sarkaç Sisteminin Blok Diyagramı 

Bölüm 2.1 de ters sarkaç sisteminin dinamik denklemleri elde 
edildi. 

(4) denklemi ile (6) denklemini toplayarak (7) denklemini elde 

edilir.  

 𝑈 = (𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙 cos 𝜃 �̈� − 𝑚𝑙 sin 𝜃 �̇�2                               (7)                               

(5) denkleminden V ve (4) denkleminden H elde edilebilir. 

Bulunan V ve H  (3) denkleminde yerine yazılarak (8) denklemi 
elde edilir. 

𝐼�̈� = 𝑙 sin 𝜃 [𝑚𝑔 − 𝑚𝑙(cos 𝜃 �̇�2 + �̈� sin 𝜃)] − 𝑙 cos 𝜃 𝑈 +
(𝑀𝑙 cos 𝜃)�̈�                                                                              (8) 

(7) denklemi düzenlenerek (9) denklemi elde edilir. 

(𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙 cos 𝜃 �̈� = 𝑈 + 𝑚𝑙 sin 𝜃 �̇�2                              (9) 

(8) denklemi düzenlenerek (10) denklemi elde edilir. 

(𝑀𝑙 cos 𝜃)�̈� − [𝐼 + 𝑚𝑙2(sin 𝜃)2]�̈� = 𝑈𝑙 cos 𝜃 − 𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃 +
𝑚𝑙2 sin 𝜃 cos 𝜃 �̇�2                                                                    (10) 

(9) denklemindeki �̈� ‘i yalnız bırakılarak (10) denkleminde 

yerine yazılır. 

−𝑈𝑚𝑙 cos 𝜃 − 𝑚2𝑙2 cos 𝜃 sin 𝜃 �̇�2 + (𝑀 + 𝑚)𝑙𝑚𝑔 sin 𝜃   

= �̈�⌊𝑀𝑚𝑙2(cos 𝜃)2 + (𝑀 + 𝑚)(𝐼 + 𝑚𝑙2(sin 𝜃)2)⌋               (11) 

(11) denkleminden �̈� ‘i elde edilir. 

�̈� =
[−𝑈𝑚𝑙 cos 𝜃−𝑚2𝑙2 cos 𝜃 sin 𝜃�̇�2+(𝑀+𝑚)𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃]

[𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2+(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)]
               (12) 

(9) denklemindeki �̈�  ‘i yalnız bırakılarak (10) denkleminde 

yerine yazılır. 

�̈�[𝑚𝑀(𝑙 cos 𝜃)2 + (𝑀 + 𝑚)(𝐼 + 𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)] 

= 𝑈[𝐼 + 𝑚𝑙2] + (𝑚𝑙 sin 𝜃)[�̇�2(𝐼 + 𝑚𝑙2) + 𝑚𝑔𝑙 cos 𝜃]      (13) 

(13) denkleminden �̈� ‘i elde edilir. 

�̈� =
𝑈[𝐼+𝑚𝑙2]+(𝑚𝑙 sin 𝜃)[�̇�2(𝐼+𝑚𝑙2)+𝑚𝑔𝑙 cos 𝜃]

[𝑚𝑀(𝑙 cos 𝜃)2+(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)]
                        (14) 

Ters sarkaç sisteminin blok diyagramı Şekil 2 de 

gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 2: Ters sarkaç sisteminin blok diyagramı 

2.3. Açık Çevrim Ters Sarkaç Sisteminin Birim İmpuls 

Cevabı 

Açık çevrim ters sarkaç sisteminin birim impuls cevabı Şekil 3 
te gösterilmiştir. Sistem aşırı derecede kararsızdır. 

 
 

Şekil 3: Açık çevrim sisteminin birim impuls cevabı 

3. Ters Sarkaç Sisteminin Lyapunov Kararlılık Analizi 

Lyapunov kararlılık analizi, kontrol sistemlerinin kararlılık 

analizinde önemli bir rol oynar. Lyapunov kararlılık analizinin 

iki metodu vardır. Bunlar birinci metot ve ikinci metottur. 

Dinamik sistemler adi diferansiyel denklemler veya fark 

denklemleriyle tanımlanır. Birinci metot, diferansiyel 

denklemler veya fark denklemlerinin çözümünü gerektirir. 

İkinci metot, diferansiyel denklemlerin veya fark 

denklemlerinin çözümünü gerektirmez. Bu nedenle ikinci 

metot pratikte daha faydalıdır [7]. Ayrıca Lyapunov'un ikinci 

metodu lineer zamanla değişmeyen sistemler ile sınırlı değildir. 

Lyapunov’un ikinci metodu lineer veya lineer olmayan 

sistemlere ve zamanla değişen veya zamanla değişmeyen 

sistemlere uygulanabilir. Titreşimli bir sistem düşünelim. Eğer 

bu titreşimli sistemin toplam enerjisi denge anına kadar sürekli 

azalıyorsa sistem kararlıdır. Lyapunov’un ikinci metodu bu 

gerçeğe dayanır [8]. Fakat mekanik bir sistemin enerji 

fonksiyonunu tanımlamak kolay değildir. Bu nedenle, hayali bir 

Lyapunov fonksiyonunu tanımlamak bize ciddi anlamda 
kolaylık sağlar.  

Özetle, kararsız bir sistem olan ters sarkaç sistemini kararlı hale 

getirebilecek kontrol girişini bulmak için ikinci Lyapunov 

yöntemi uygulanır. Ardından Lyapunov yönteminden elde 

edilen kontrol girişini Şekil 2’deki blok diyagrama bağlayarak 

bir simülasyon yapılır. 
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3.1. Birinci aday Lyapunov fonksiyonu 

 

Sistemin kararlı hale gelmesi çubuğun düşey eksen ile yaptığı 

teta açısına bağlıdır. Bu nedenle, birinci Lyapunov fonksiyonu 

sadece teta açısına bağlı seçilerek teta açısı sınırlandırılmaya 

çalışılır. Bu nedenle aşağıdaki gibi bir aday Lyapunov 

fonksiyonu seçilir: 

 V =
1

2
𝜃2 +

1

2
�̇�2 > 0                                                               (15) 

Bu aday Lyapunov fonksiyonu kullanılarak sistemi kararlı hale 
getirebilecek kontrol girişi bulunmaya çalışılır. 

�̇� = 𝜃�̇� + �̇��̈� < 0                                                                    (16) 

Bölüm 2.2 de �̈�’i bulundu. Bu ifade (16) denkleminde yerine 
yazılarak (17) denklemi elde edilir. 

= 𝜃�̇� +
−𝑈𝑚𝑙 cos 𝜃�̇�−𝑚2𝑙2 cos 𝜃 sin 𝜃�̇�3+(𝑀+𝑚)𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃�̇�

𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2+(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)
< 0  (17) 

�̇�[(𝑙2 cos 𝜃)(𝑀𝜃 cos 𝜃 − 𝑚2 sin 𝜃 �̇�2) + (𝑀 + 𝑚)(𝐼𝜃 +

𝑚𝑙 sin 𝜃 (𝜃𝑙 sin 𝜃 + 𝑔))] < 𝑈𝑚𝑙 cos 𝜃 �̇�                                (18) 

(18) denklemindeki matematiksel ifadeyi sadeleştirmek için A, 
B ve K ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanır: 

 

𝐴 = (𝑙2 cos 𝜃)(𝑀𝜃 cos 𝜃 − 𝑚2 sin 𝜃 �̇�2)                               (19) 

𝐵 = (𝑀 + 𝑚)(𝐼𝜃 + 𝑚𝑙 sin 𝜃 (𝜃𝑙 sin 𝜃 + 𝑔))                         (20) 

𝐾 = 𝑚𝑙 cos 𝜃 �̇�                                                                        (21) 

 

(22) denklemi (18) denkleminin sadeleşmiş halini 
göstermektedir. 

�̇�[𝐴 + 𝐵] < 𝑈𝐾                                                                   (22) 

Bu eşitsizlikte yön çok önemlidir. Bu nedenle; 

 

Eğer K sıfırdan büyük ise: 

 
�̇�[𝐴+𝐵]

𝐾
< 𝑈                                                                          (23) 

Eğer K sıfırdan küçük ise: 

 
�̇�[𝐴+𝐵]

𝐾
> 𝑈                                                                        (24) 

 
Şekil 4: Teta’nın zamana göre değişim 

 

Şekil 4 Teta’nın zamana göre değişimini göstermektedir. Teta 

yaklaşık olarak 14 saniyede 0’ a inmektedir ve çubuk dikey 
olarak dengelenmektedir. 

 

 
Şekil 5: Teta’nın türevinin zamana göre değişimi 

 

Şekil 5 Teta’nın türevinin zamana göre değişimini 

göstermektedir. Teta’nın türevi bize çubuğun hızını verir. Şekil 

5 da Teta’nın türevi 0’a inmiştir. Bu nedenle, çubuğun hızı 
0’dır. 

 

 
Şekil 6: X’in zamana göre değişimi 

 

Şekil 6 X’in zamana göre değişimini göstermektedir. Araba x 

ekseni boyunca pozitif yönde sürekli olarak hareket etmektedir. 

 

 
Şekil 7: X’in türevinin zamana göre değişimi 

 

Şekil 7 X’in türevinin zamana göre değişimini göstermektedir. 

X’in türevi bize arabanın hızını verir. Bu nedenle, araba x 
ekseni boyunca pozitif yönde sürekli olarak hızlanır.  

Sonuç olarak birinci Lyapunov fonksiyonu ile sistem kararlı 

hale getirilir. 
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3.2. İkinci aday Lyapunov fonksiyonu 

 

Birinci Lyapunov fonksiyonu sadece teta açısına bağlı olarak 

yazıldı. Birinci fonksiyon ile teta açısı sınırlandırıldı ve çubuk 

kararlı hale getirildi. Birinci fonksiyona x’e bağlı ifade 

eklenerek arabanın yatay eksendeki hareketinin 

sınırlandırılması amaçlanır. Bu nedenle aşağıdaki gibi bir 
Lyapunov fonksiyonu seçilir: 

V =
1

2
𝜃2 +

1

2
�̇�2 +

1

2
𝑥2 +

1

2
�̇�2 > 0                                          (25) 

V̇ =
1

2
2𝜃�̇� +

1

2
2�̇��̈� +

1

2
2𝑥�̇� +

1

2
2�̇��̈� < 0                               (26) 

Bölüm 2.2 de �̈� bulundu. �̈�’i (26) denkleminde yerine yazılır. 

= 𝜃�̇� + �̇��̈� +  𝑥�̇� +

�̇� [
𝑈[𝐼+𝑚𝑙2]+(𝑚𝑙 sin 𝜃)[�̇�2(𝐼+𝑚𝑙2)+𝑚𝑔𝑙 cos 𝜃]

[𝑚𝑀(𝑙 cos 𝜃)2+(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)]
] < 0                        (27) 

(27) denklemini sadeleştirmek için r ve d ifadeleri aşağıdaki 
gibi tanımlanır: 

𝑟 = (𝑀 + 𝑚)                                                                           (28) 

𝑑 = 𝑚𝑀(𝑙 cos 𝜃)2 + 𝑟(𝐼 + 𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)                                (29) 

(27) denkleminde r ve d yerine yazılır ve (30) denklemi elde 
edilir. 

V̇ = 𝜃�̇� + �̇��̈�  

+
𝑥�̇�𝑚𝑀(𝑙 cos 𝜃)2+𝑥�̇�𝑟(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)+�̇�(𝑚𝑙 sin 𝜃)[�̇�2(𝐼+𝑚𝑙2)+𝑚𝑔𝑙 cos 𝜃]

𝑑
  

+
�̇�𝑈[𝐼+𝑚𝑙2]

𝑑
< 0                                                                        (30) 

Bölüm 3.1’de 𝜃�̇� + �̇��̈� ifadesinin neye eşit olduğu bulundu. Bu 

ifadeyi (30) denkleminde yerine yazarak (31) denklemi elde 
edilir. 

V̇ =
�̇�[(𝑙2 cos 𝜃)(𝑀𝜃 cos 𝜃−𝑚2 sin 𝜃�̇�2)+𝑟(𝐼𝜃+𝑚𝑙 sin 𝜃(𝜃𝑙 sin 𝜃+𝑔))]

𝑑
  

+
𝑥�̇�𝑚𝑀(𝑙 cos 𝜃)2+𝑥�̇�𝑟(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)+�̇�(𝑚𝑙 sin 𝜃)[�̇�2(𝐼+𝑚𝑙2)+𝑚𝑔𝑙 cos 𝜃]

𝑑
  

−
𝑈𝑚𝑙 cos 𝜃�̇�

𝑑
+

�̇�𝑈[𝐼+𝑚𝑙2]

𝑑
< 0                                                    (31) 

�̇�[(𝑙2 cos 𝜃)(𝑀𝜃 cos 𝜃 − 𝑚2 sin 𝜃 �̇�2) + 𝑟(𝐼𝜃 +

𝑚𝑙 sin 𝜃 (𝜃𝑙 sin 𝜃 + 𝑔))]  

+�̇� [𝑥𝑚𝑀(𝑙 cos 𝜃)2 + 𝑥𝑟(𝐼 + 𝑚(𝑙 sin 𝜃)2) +

(𝑚𝑙 sin 𝜃)[�̇�2(𝐼 + 𝑚𝑙2) + 𝑚𝑔𝑙 cos 𝜃]]  

< 𝑈 [𝑚𝑙 cos 𝜃 �̇� − �̇�[𝐼 + 𝑚𝑙2]]                                               (32) 

Bu karmaşık matematiksel ifadeyi sadeleştirebilmek için A, B 
ve K ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanır: 

𝐴 = �̇�[(𝑙2 cos 𝜃)(𝑀𝜃 cos 𝜃 − 𝑚2 sin 𝜃 �̇�2) + 𝑟(𝐼𝜃 +

𝑚𝑙 sin 𝜃 (𝜃𝑙 sin 𝜃 + 𝑔))]                                                         (33) 

𝐵 = �̇� [𝑥𝑚𝑀(𝑙 cos 𝜃)2 + 𝑥𝑟(𝐼 + 𝑚(𝑙 sin 𝜃)2) +

(𝑚𝑙 sin 𝜃)[�̇�2(𝐼 + 𝑚𝑙2) + 𝑚𝑔𝑙 cos 𝜃]]                                 (34) 

𝐾 = 𝑚𝑙 cos 𝜃 �̇� − �̇�[𝐼 + 𝑚𝑙2]                                               (35) 

(36) denklemi (32) denkleminin basitleşmiş halini 
göstermektedir. 

𝐴 + 𝐵 < 𝑈𝐾                                                                           (36) 

Bu eşitsizlikte yön çok önemlidir. Bu nedenle; 

Eğer K sıfırdan büyük ise: 
A+B

K
< U                                                                                  (37) 

Eğer K sıfırdan küçük ise: 
A+B

K
> U                                                                                  (38) 

 

 
Şekil 8: Teta’nın zamana göre değişimi 

 

Şekil 8 Teta’nın zamana göre değişimini göstermektedir. 
Sistem kesinlikle kararsızdır. 

 

 
Şekil 9: Teta’nın türevinin zamana göre değişimi 

 

Şekil 9 Teta’nın türevinin zamana göre değişimini 

göstermektedir. Teta’nın türevi bize çubuğun hızını verir. 
Çubuğun hızı artmaktadır. 

 

 
Şekil 10: X’in zamana göre değişimi 
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Şekil 10 X’in zamana göre değişimini göstermektedir. Araba 

+x ve –x yönleri arasında sürekli olarak salınım yapar. Bu 
salınım periyodu sürekli olarak artar.  

 

 
Şekil 11: X’in türevinin zamana göre değişimi 

 

Şekil 11 X’in türevinin zamana göre değişimini gösterir. X’in 

türevi bize arabanın hızını verir. Araba önce +x yönünde 

hızlanır ve durur. Daha sonra ters yönde tekrar hızlanır. Araba 
bu hareketi sürekli olarak tekrar eder. 

Sonuç olarak ikinci Lyapunov fonksiyonu ile sistem kararlı hale 
getirilemez. 

 

3.3. Üçüncü aday Lyapunov fonksiyonu 

 

Birinci Lyapunov fonksiyonunda olduğu gibi üçüncü Lyapunov 

fonksiyonu da sadece teta açısına bağlı seçilerek teta açısı 

sınırlandırılmaya çalışılır. Bu nedenle aşağıdaki gibi bir 

Lyapunov fonksiyonu [9] seçilir (Bu Lyapunov fonksiyonu 

2008 yılında Amerikan Kontrol Konferansında Carlos Aguilar-
Ibanez tarafından yayınlanan makaleden alınmıştır.): 

V =
1

2
(𝑘1(cos 𝜃)2 − 1)�̇�2 + (1 − cos 𝜃) > 0                        (39) 

Bu Lyapunov denkleminde her zaman 𝑘1 > 1 olmalıdır ve açı 

şartı aşağıdaki gibidir: 

|𝜃| < 𝜃  İken 𝜃 = cos−1 (√1
𝑘1

⁄ )  

�̇� = −𝑘1 cos 𝜃 sin 𝜃 �̇�3 + (𝑘1(cos 𝜃)2 − 1)�̇��̈� + sin 𝜃 �̇� < 0 
(40) 

Bölüm 2.2 de �̈� bulundu. �̈�’i (40) denkleminde yerine yazılır. 

 

=
sin 𝜃�̇�𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2+sin 𝜃�̇�(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)

𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2+(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)
  

+
−𝑘1 cos 𝜃 sin 𝜃�̇�3𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2−𝑘1 cos 𝜃 sin 𝜃�̇�3(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)

𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2+(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)
  

+
−𝑈𝑚𝑙 cos 𝜃(𝑘1(cos 𝜃)2−1)�̇�

𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2+(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)
  

+
−𝑚2𝑙2 cos 𝜃 sin 𝜃�̇�3(𝑘1(cos 𝜃)2−1)+(𝑀+𝑚)𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃�̇�(𝑘1(cos 𝜃)2−1)

𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2+(𝑀+𝑚)(𝐼+𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)
  

< 0                                                                                           (41) 

 

(41) denklemindeki karmaşık ifadeyi basitleştirmek için r, d ve 
w ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanır: 

𝑟 = (𝑀 + 𝑚)                                                                           (42) 

𝑑 = 𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2 + 𝑟(𝐼 + 𝑚(𝑙 sin 𝜃)2)                                (43) 

𝑤 = (𝑘1(cos 𝜃)2 − 1)                                                             (44) 

(45) denklemi (41) denkleminin basitleştirilmiş halini 
göstermektedir. 

𝑟 sin 𝜃 �̇�[𝐼 + 𝑚(𝑙 sin 𝜃)2 − 𝐼𝑘1 cos 𝜃 �̇�2 −

𝑘1 cos 𝜃 �̇�2𝑚(𝑙 sin 𝜃)2 + 𝑚𝑔𝑙𝑤] + 𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2 sin 𝜃 �̇�(1 −

𝑘1 cos 𝜃 �̇�2) − 𝑚2𝑙2 cos 𝜃 sin 𝜃 �̇�3𝑤 < 𝑈𝑚𝑙 cos 𝜃 �̇�𝑤        (45) 

(45) denklemindeki karmaşık ifadeyi basitleştirmek için q, A ve 

B aşağıdaki gibi tanımlanır: 

𝑞 = 1 − 𝑘1 cos 𝜃 �̇�2                                                                 (46) 

𝐴 = 𝑚(𝑙 sin 𝜃)2                                                                       (47) 

𝐵 = 𝑘1 cos 𝜃 �̇�2                                                                     (48) 

(49) denklemi (45) denkleminin basitleştirilmiş halini 

göstermektedir. 

sin 𝜃 �̇�[𝑟(𝑞(𝐴 − 𝐼) + 𝑚𝑔𝑙𝑤) + 𝑞𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2 −

𝑚2𝑙2 cos 𝜃 �̇�2𝑤] < 𝑈𝑚𝑙 cos 𝜃 �̇�𝑤                                        (49) 

Son olarak bu ifadeyi de basitleştirmek için C ve K ifadeleri 

aşağıdaki gibi tanımlanır:  

𝐶 = sin 𝜃 �̇�[𝑟(𝑞(𝐴 − 𝐼) + 𝑚𝑔𝑙𝑤) + 𝑞𝑀𝑚(𝑙 cos 𝜃)2 −

𝑚2𝑙2 cos 𝜃 �̇�2𝑤]                                                                    (50) 

𝐾 = 𝑚𝑙 cos 𝜃 �̇�𝑤                                                                   (51) 

𝐶 < 𝑈𝐾                                                                                 (52) 

 

 

Bu eşitsizlikte yön çok önemlidir. Bu nedenle; 

Eğer K sıfırdan büyük ise: 

  
𝐶

K
< U                                                                                    (53) 

Eğer K sıfırdan küçük ise: 

 
𝐶

K
> U                                                                                     (54) 

 
Şekil 12: Teta’nın zamana göre değişimi                                                                    

 

Şekil 12 Teta’nın zamana göre değişimini göstermektedir. Teta 

yaklaşık olarak 10 saniyede 0’a inmektedir ve çubuk dikey 

olarak dengelenmektedir. Çubuk birinci aday Lyapunov 

denklemindeki sonuçtan daha hızlı bir şekilde dikey olarak 

dengelenmektedir. 
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Şekil 13: Teta’nın türevinin zamana göre değişimi 

 

Şekil 13 Teta’nın türevinin zamana göre değişimini 

göstermektedir. Teta’nın türevi bize çubuğun hızını verir. Şekil 

13 de Teta’nın türevi 0’a inmiştir. Bu nedenle, çubuğun hızı 
0’dır. 

 
Şekil 14: X’in zamana göre değişimi 

 

Şekil 14 X’in zamana göre değişimini göstermektedir. Araba x 

ekseni boyunca pozitif yönde sürekli olarak hareket etmektedir. 

X’deki artış birinci aday Lyapunov denklemindeki artıştan daha 
yavaştır. 

 
Şekil 15: X’in türevinin zamana göre değişimi 

 

Şekil 15 X’in türevinin zamana göre değişimini göstermektedir. 

X’in türevi bize arabanın hızını verir. Bu nedenle, araba x 

ekseni boyunca pozitif yönde sürekli olarak hızlanır. Arabanın 

hızındaki artış birinci aday Lyapunov denklemindeki artıştan 
daha düşüktür. 

Sonuç olarak üçüncü Lyapunov fonksiyonu ile sistem kararlı 
hale getirilir. 

4. Sonuçlar 

Sonuç olarak, birinci aday Lyapunov denklemi ve üçüncü aday 

Lyapunov denklemi ters sarkaç sistemini kararlı hale getirir. 

Ancak, üçüncü aday Lyapunov denklemini kullanmak daha 

avantajlıdır. Üçüncü aday Lyapunov denkleminde çubuk daha 

hızlı bir şekilde dikey olarak dengelenir, X’deki artış daha 

yavaştır ve arabanın ivmesi daha düşüktür. İkinci aday 

Lyapunov denklemi ters sarkaç sistemini kararlı hale getiremez. 

Bu nedenlerden dolayı, üçüncü aday Lyapunov denklemi tercih 
edilir. 
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Özetçe 

Bu proje kapsamında tenis topunu otonom olarak toplayabilen 

bir robotun tasarımı ve gerçeklenmesi anlatılmaktadır. Top 

toplama alanı olarak, küçük ölçekli bir tenis sahası 

modellenmiştir. Planlama ve lokalizasyon için gerek duyulan 

görüntünün elde edilebilmesi için sahanın merkezine 2 metre 

yüksekliğinde bir kamera yerleştirilmiştir. Matlab™ yazılımı 

kullanılarak görüntü işleme gerçekleştirilmiş ve araç kontrolü 

sağlanmıştır. Geliştirilen robotta tenis topları, mekanik olarak 

kılavuzlar yardımıyla fırlatma mekanizmasına alınmakta ve 

haznede toplanmaktadır. 

Abstract 

In this paper, design and implementation of an autonomous 

robot which collects tennis balls autonomously, is explained. 

A small-scale tennis field was modeled as a ball-gathering 

area. In order to obtain the required image for localization and 

planning, a camera was placed 2 meter above the ground 

surface.. Vehicle control is achieved after the image 

processing via Matlab™ software. Tennis balls are 

mechanically guided to the launch mechanism using guides 

and are collected in the chamber. 

1. Giriş 

Robotik çalışmaları, en büyük başarısını sanayileşme 

döneminde elde etti. 1959 yılında Joseph Engelber ve George 

Dovel tarafından Unimate adlı ilk endüstriyel robot prototipini 

üretti ve General Motor şirketinin Trenton fabrikasında 

kullanılmaya başlandı. 1969 yılında General Motors 

Lordstown, Ohio fabrikasını yeniden yapılandırıp nokta 

kaynağı yapan Unimate robotuyla donattı. Üretim süresi, o 

zamanların en verimli fabrikasının 2 katına ulaştı ve bir 

devrimi gerçekleştirdiler [1]. Robotiğin bir alt dalı olarak 

nitelendirebileceğimiz mobil robotlar ise robot kollarının 

aksine hareket kabiliyeti olan robotlardır. Mobil robot 

alanında ilk olarak W. Grey Walter tarafından Elmer ve Elsie 

adlı “kamplumbağa” lakaplı robotlar üretilmiştir [2]. Bu mobil 

robotlar şarjları bittiğinde şarj istasyonunu kendileri 

bulabiliyordu. Fakat mobil robotlar için devrimi Stanford 

Research Instute (SRI) 1966- 1972 yılları arasında Shakey 

isimli robotu geliştirerek başarmıştır [3]. Devrim olarak 

nitelendirilmesinin sebebi ise Shakey’nin emirleri 

basitleştirmek için gerekli kırılımları yapıp 

gerçekleştirebilmesiydi. Sistemde kameralar ve dokunma 

sensörleri bulunmaktaydı. Çalışma örneği vermek gerekirse; 

“Platform üzerindeki bloğu ittir.” komutu operatör tarafından 

girildiğinde Shakey ortamı araştırıp üstünde blok olan bir 

platformu bulup konumlandırmasını yaptıktan sonra giderek 

bloğu itebiliyordu. 

Bu gelişmelerden sonra robotlar, ilk olarak endüstride daha 

sonra ise günlük hayatımızda yer edinmeye başlamıştır. Bu 

projede de insanla etkileşim içinde olacak bir sistem 

incelenmiştir. Tenis oyuncularının hayatını kolaylaştırabilecek 

olan bu robota ait tasarım ve prototip üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Projede yer alan sistemler bildirinin 

ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde açıklanacak olan 

görüntü işleme, gezgin satıcı problemi, top toplama 

mekanizması, kontrol ve haberleşme başlıklarından 

oluşmaktadr.  

2. Görüntü İşleme ve Hedef Açısının 

Bulunması 

Görüntü işlemenin ilk fikri 1920’li yıllarda medya endüstrisi 

için görüntülerin kablo ile transferine dayanmaktadır. Bu 

işlem Bartlane kablo sistemi sağlanmış olup Londra ve New 

York arasında görüntülerin 3 saatten daha az bir sürede 

transferini sağlamıştır. Grinin 5 tonunu gösterebilen bu 

görüntüler 1929 yılında 15 gri tonuna erişmiştir [4]. Bu 

örnekler dijital görüntülerin ilk örnekleri olsa dahi dijital 

görüntü işleme için bilgisayarın dahil olması gerekmektedir. 

1964 yılında bilgisayarlar Ranger 7 tarafından çekilen Ay 

fotoğrafının iyileştirilmesinde kullanıldı. 1979 yılında ise Sir 

Godrey N. Hounsfield ve Prof. Allan M. Cormack tarafından 

icat edilen tomografi cihazı ile medikal alanda kullanılmaya 

başlandı. İkili bu icat sayesinde Nobel ödülüne layık görüldü 

[5]. 1980 ve sonrasında ise dijital görüntü işleme görüntü 

sıkıştırma, görüntü iyileştirme, biyometrik tanıma, otomatik 

obje tanıma gibi birçok alanda kullanılmıştır [6].  

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

296

mailto:sezerv@itu.edu.tr


Bu çalışmada, tepede bulunan kameradan alınan görüntü 

üzerinde görüntü işleme tekniklerinden renklere göre ayırma 

metodu kullanılarak topların ve aracın konumunun 

belirlenmesi sağlanmıştır. Şekil 1’de sistemin genel 

çalışmasına ait blok diyagram gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Sistem çalışmasını ifade eden blok diyagram 

Aracın konumunu tespit etmek için üzerine, biri diğerinden 

daha büyük olacak şekilde iki adet mavi renkli çember 

yerleştirilmiştir. Görüntü üzerinde, ilk olarak mavi renk 

maskelenmiş ve maviye göre maskelenen görüntüde çemberler 

tespit edilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi tespit edilen bu 

çemberlerin yardımıyla aracın konumu bulunmuş, çemberlerin 

merkezleri birleştirilerek oluşan çizgi ile de aracın global 

eksen takımına göre yönelimi elde edilmiştir.  

 

Şekil 2: Araç konumunun belirlenmesi 

Topların konumunu tespit etmek için; görüntüde yeşil renk 

maskelenmiş ve görüntüdeki çemberler belirlenmiştir. Şekil 

3’te görüldüğü gibi çemberlerin merkezleri bulunarak topların 

konumları elde edilmiştir.  

 

 

Şekil 3: Topların konumunun belirlenmesi 

Aracın arka tarafına daha yakın olarak konulan büyük mavi 

çember, aracın dönme merkezi olarak belirlenmiştir. Aracın, 

topa doğru yönelmesini sağlamak için büyük mavi çember 

merkezinde lokal bir koordinat sistemi oluşturulmuştur. 

Oluşturulan lokal koordinat sistemi ile topların merkezi 

arasında çizgiler çizilmiştir. Bu sayede aracın kaç derecelik açı 

ile dönmesi gerektiği Şekil 4’te gösterildiği gibi 

hesaplanmıştır. Şekil 5’te ise gerçek bir görüntü üzerinde 

hesaplanan, toplara olan doğrusal yollar gösterilmiştir.  

 

Şekil 4: Hedef açının bulunması 

 

 

Şekil 5: Araç ve toplar arasındaki yol çizimi 

3. Gezgin Satıcı Problemi 

Gezgin satıcı problemi (GSP), matematiksel bir problem 

olarak 1930’lu yıllarda formüle edilmiştir. Optimizasyon 

konusunda en derin inceleme konularından biridir. Problem, 

aşağıdaki adımlarla tanımlanabilir [7]. 

 Bir seyyar satıcı var; 

 Bu satıcı, mallarını n şehirde satmak istiyor; 

 Satıcı bu şehirleri mümkün olan en kısa şekilde ve 

her bir şehre maksimum bir kere uğrayarak turlamak 

istiyor. 

Gezgin satıcı problemi tanımlanması kolay olmasına rağmen 

optimal çözümü elde etmek çok zordur ve literatürde NP-zor 

problemler arasında yer almaktadır. Bu problemin temel 

zorluğu, tüm tur kombinasyonlarının şehir sayısı arttıkça 

büyük oranda artmasıdır. Bu da problemin kesin yöntemlerle 

kısa sürede çözümünü imkânsız hale getirmektedir. Bu yüzden 

problemi kısa sürede çözebilen farklı yöntemler öne 

sürülmüştür.  
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GSP problemi, bu çalışmaya entegre edilerek; aracın topları en 

kısa sürede toplaması ve batarya ömrünün uzatılması 

hedeflenmiştir. Bu çalışmada, problemin çözümü için “En 

Yakın Şehir Algoritması” ve “Genetik Algoritma” ile GSP 

Çözümü” yöntemleri incelenmiştir.  

“En Yakın Şehir Algoritması”, gezginin bir şehirden diğerine 

giderken, henüz ziyaret etmediği şehirler arasından en 

yakındakini tercih edeceği ilkesine dayanır [8]. Sonuç olarak 

en kısa rota elde edilmemesine rağmen, diğer algoritmalara 

göre çözüm süresinin kısa olmasından dolayı “En Yakın Şehir 

Algoritması” GSP probleminin çözümünde sıkça 

kullanılmaktadır. 

Bu yöntemle 10 adet top için çözülen rotanın uzunluğu Şekil 

6’da görüldüğü gibi 3993 birimdir. Çözüm süresi ise yaklaşık 

1,2 saniyedir. 

 

Şekil 6: En yakın şehir algoritması ile çözüm 

Genetik algoritmalar rastlantısal arama tekniklerini kullanarak 

çözüm bulmaya çalışan parametre kodlama esasına dayanan 

sezgisel bir arama tekniğidir. Bu yöntem optimal çözümü 

garanti edemez ancak kısa sürede makul bir çözüm elde 

edebilmektedir. Genetik algoritmalar özellikle geleneksel 

optimizasyon yöntemlerinin daha az etkin olduğu zor 

optimizasyon problemlerini çözmek için uygundur [9]. 

Bu yöntemle 10 adet top için çözülen rotanın uzunluğu 3937 

birimdir. Çözüm süresi ise yaklaşık 2,6 saniyedir. 

 

 

Şekil 7: Genetik algoritma ile çözüm 

Çözüm süresi ve gidilecek yol uzunlukları 

değerlendirildiğinde “En Yakın Şehir Algoritması” ile 

çözümün bu proje için daha avantajlı olacağı düşünülmüştür. 

Özellikle, sahada bulunan top sayısı arttığında “Genetik 

Algoritma ile Çözüm” metodunun işlem süresi açısından 

dezavantaj yaratmaya başlayacağı görülmüştür.  

4. Mekanik Tasarım 

Tenis topu toplamak sporcular için özellikle antrenmanlar 

sırasında yorucu ve zaman alıcı bir iştir. Bu sıkıcı işi 

kolaylaştırmak için farklı tenis topu toplama yöntemleri 

geliştirilmiştir. Şekil 8’de görüldüğü gibi manuel araçlarla 

tenis topu toplamada kullanılan yöntemler arasındadır. Bu tür 

bir çözüm, kullanıcının hem topu toplamak hem de fırlatma 

cihazına geri yüklemesi için antrenman seansını durdurmasını 

gerektirir. Bu çözüm, maliyet ve taşınabilirlik açısından iyi bir 

yöntemdir, ancak hız ve zaman açısından kötüdür. 

 

Şekil 8: Tenis topu toplama 

Bu projede ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanabilmesi için 

aşağıdaki birbirinden farklı tasarımlar incelenmiştir. Şekil 9’da 

gösterilen sistemde tahriksiz dönel mil mekanizması 

kullanılmıştır [6]. Fakat bu yöntemde toplar hazneye alınırken 

sistemde sıkışmalar meydana gelmektedir. Benzer bir durum 

Şekil 10’da gösterilen tahrikli dönel mil mekanizmasında da 

gerçekleşebilmektedir [4].  Ek olarak toplayabileceği top 

sayısı, toplar haznede yan yana depolandığından dolayı 

sınırlıdır.  

Şekil 11’de gösterilen eğimlendirilmiş tenis kortu, topların tek 

bir ortak noktaya toplanacağı şekilde, kortun yüksekliğini 

ayarlayarak çalışır [4]. Toplama noktasından toplar otomatik 

olarak tipik bir konveyör sistemi vasıtasıyla fırlatma cihazına 

geri taşınmaktadır. Bu tasarım, toplar sürekli olarak fırlatıcıya 

geri getirildiği için hız açısından iyi bir yöntemdir. Fakat 

maliyet açısından uygun değildir.  

Şekil 12’de gösterilen sistemde vakumlama mekanizması 

kullanılmıştır. Tenis topları kılavuzlar yardımıyla vakum 

alanına yönlendirilir. Vakum ünitesinde, toplar boruların 

içinden geçerek depolanmak için bir sepetin içine atılır. [5] Bu 

yöntemde ise sürekli olarak pompa çalıştırmak gerektiği için 

sistem fazla enerji tüketmektedir. Ayrıca kullanılan sistem 

aracın ağırlığını arttırmaktadır. 

Şekil 13’de gösterilen fırlatma mekanizmasında toplar üst üste 

dizildiğinden dolayı daha fazla top toplanabilmektedir. 

Fırlatma mekanizmasında topu hazneye alma sırasında 

sistemde herhangi bir sorun oluşmayacağı da ön görüldüğü 

için tasarımın bu mekanizma ile gerçekleştirilmesine karar 

verilmiştir. 
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Şekil 9: Tahriksiz döner mil mekanizması [6] 

 

Şekil 10: Tahrikli döner mil mekanizması [4] 

 

 

Şekil 11: Eğimlendirilmiş tenis kortu [4] 

 

Şekil 12: Vakumlama mekanizması [5] 

 

Şekil 13: Fırlatma mekanizması [11] 

4.1 Fırlatma Mekanizması    

Tenis topları kılavuzlar yardımıyla fırlatma mekanizmasına 

yönlendirilir. Fırlatma mekanizmasından atılan toplar sepette 

toplanır. Mekanik tasarım 3 farklı fazdan geçirilerek nihai 

tasarım oluşturulmuştur. İlk olarak sistemin ihtiyaçlarını 

karşılayacak tasarım alt yapısı oluşturularak risk 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuç olarak makaraların topu 

alma eğimini ve yerden yüksekliğini belirlemek için test 

amaçlı bir prototip yapılmıştır. 

 

Şekil 14:  Prototip test tasarımı 

 Şekil 14’te gösterilen prototipte hem eğim hem de yükseklik 

değerleri kontrol edilebilmektedir. Farklı makara tasarımları 

ve eğim açıları denenerek optimum tasarım kriterleri tespit 

edilmiştir.  

  

 

 

Şekil 15: Araç ön ve arka görünüş 

Şekil 15’te gösterilen, 3D imalatı gerçekleştirilen tasarım 

sonucunda makara ile topu alma başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Kılavuzlar yardımıyla toplar makaralara 

doğru merkezlenebilmektedir. Araç 3D yazıcıda üretilebilmesi 

için uygun ölçülerde tasarlanmıştır. Şekil 16’da tasarlanan 

sistemin gerçek üretilmiş hali gösterilmektedir.  
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Şekil 16: 3D Yazıcı ile üretilen araç 

5. Elektronik, Kontrol ve Haberleşme 

Sistemi 

Sistem, Matlab™ üzerinden gerçekleştirilen görüntü işleme 

işlemi sonucunda gelen emirleri uygulayacak ve topları 

toplayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için 

gerekli elektronik malzemeler aşağıda verilmiştir ve her 

malzemenin amacı anlatılmıştır. 

 

Elektronik Malzemeler:  

 

 Arduino NANO 

 Bluetooth Modülü 

 L298n Motor Sürücü Kartı 

 5V Röle 

 Gerilim Yükseltici Regülatör 

 Gerilim Düşürücü Regülatör 

 2 Adet 12 Volt 100 RPM DC Motor 

 2 Adet 24 Volt 200 RPM DC Motor 

 12V 5000mAh Li-Po Pil 

 A4Tech Webcam 

 

Arduino NANO, Bluetooth modülü sayesinde bilgisayar ile 

iletişim kurmaktadır. Bilgisayardan gelen emirlere göre aracın 

ve makaraların motorlarını kontrol etmektedir. L298n motor 

sürücü kartı, kontrol kartından gelen PWM sinyallerine göre 

motorun hareket etmesini sağlamaktadır. Röle, makaraların 

motorlarını kontrollü bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. 

Gerilim yükseltici regülatör, bataryadaki gerilimi yükseltip top 

toplayan mekanizmanın motorlarına enerji sağlamaktadır. 

Gerilim düşürücü regülatör, bataryadaki gerilimi Arduino 

NANO’nun çalışabilmesi için gerekli gerilime düşürmektedir. 

Kamera, saniyede 8 resim çekebilmekte ve Matlab™ yazılımı 

ile uyumlu çalışmaktadır. Batarya ise sistemin çalışması için 

gerekli enerjiyi sağlamakta ve sistemi 6 saat kesintisiz 

çalıştırabilmektedir.  

 

 

 

 

 

Sistemin çalışma prensibi blok diyagram halinde Şekil 17’de 

açıklanmıştır. Bilgisayar üzerinde çalışan Matlab™ yazılımı, 

kameradan gelen görüntüyü işlemektedir. Aracın konumunu 

ve topların pozisyonunu belirledikten sonra aracın topu 

yakalayabilmesi için gereken komutları kontrolcü karta 

Bluetooth modülü ile haberleşerek iletmektedir. Bu sayede 

topların toplanması sağlanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 17: Elektronik donanım blok diyagram 

6. Deneysel Sonuçlar 

 

Bu çalışmada top toplayan bir otonom robotun tasarımı, 

üretimi ve otonom çalışması için yapılan çalışmalar 

anlatılmıştır. Görüntü işleme kullanılarak aracın topların 

bulunduğu konuma gitmesi sağlanmıştır. Gidilecek konumlar, 

gezgin satıcı probleminin çözümünde kullanılan “En Yakın 

Şehir Algoritması” kullanılarak belirlenmiştir. Görüntü işleme 

Matlab™ üzerinden yapıldığından araca gerekli bilgiler 

bluetooth aracılığı ile aktarılmıştır. Araç gerekli konumlara 

ulaştığında kullanılan makara sistemi sorunsuz bir şekilde 

topları hazneye iletmiştir. Şekil 18’de en yakın topun seçilip 

toplanması gösterilmiştir.  

 

Şekil 18: En yakın topun toplanması 

Sisteme, yol takip algoritmaları ve daha büyük bir alan 

taramak için yüksek çözünürlüklü kamera eklenerek ve daha 

gürbüz görüntü işleme yöntemleri uygulanarak geliştirme 

yapılabilir. Ayrıca mevcut prototipin haznesi büyütülerek, aynı 

anda daha fazla top toplayabilmesi sağlanabilir. 

Aracın detaylı çalışma videosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

“https://www.youtube.com/watch?v=G0G8x4Hck9s” 
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Özetçe 

Bu makalede otonom servis konseptinde bir aracın tasarımı ve 

gerçeklenmesi anlatılmıştır. Geliştirilen elektrikli güç aktarma 

sistemi, elektronik fren ve direksiyon sistemi, aracın otonom 

sürüş yapmasını mümkün kılmıştır. Araçtaki donanımların 

seçimi ve yerleşimi, aracın uzunluğunun ve genişliğinin 

belirlenmesinde esnekliğe olanak tanımaktadır. Aracın ortaya 

çıkarılmasının ardından, dış dünyayı anlamlandırmak için 

kullanılan çevresel algılayıcıların yerleşimi 

gerçekleştirilmiştir. Sonrasında,   elektrikli araç kontrol ünitesi 

yazılımı ve otonom sürüş yazılımı geliştirilerek, otonom sistem 

tasarımı ortaya çıkmıştır. Bu otonom sistemin verimli 

kullanılabilmesi için bir mobil uygulama ile uzak merkezden 

yönetilen bir servis ağı yapısı tasarlanarak sisteme entegre 

edilmiştir.  

Abstract 

This article describes the design and implementation of an 

autonomous shuttle. Electric powertrain and drive-by-wire 

system have been developed to achieve autonomous driving. 

Unique selection and arrangement of the components provides 

flexibility for determining the vehicle length or width. In order 

to work autonomously, vehicle is equipped with sensors with 

wide range of vision. Electric vehicle control unit software and 

autonomous software have been developed. In order to use this 

autonomous system efficiently, a mobile application is 

designed and a remote control center is integrated to the system. 

1. Giriş 

Otonom sürüş, bağlantılı araçlar, paylaşımlı taşımacılık ve 

elektrifikasyon günümüzde otomotiv sektörünün en popüler 

başlıklarındandır [1]. Otonom servis konsepti gittikçe 

yaygınlaşmakta olan bir ulaşım çözümüdür. [1-5]’de 

yurtdışında yapılmış otonom servis konsepti çalışmalar 

görülmektedir.  

Otonom servis konsepti, yolcuların bir noktadan diğer bir 

noktaya otonom olarak güvenli bir biçimde taşınması olarak 

açıklanabilir. Bu konseptte kullanılan araçlar genellikle geniş iç 

hacme sahip, manevra kabiliyeti yüksek, az bakım ihtiyacı olan 

ve kolay temizlenebilen araçlardır [2]. Araçların şarjlarının 

bitmesi durumunda otonom olarak gerçekleştirmeye uygun 

olduğu için genellikle kablosuz şarj sistemleri kullanılmaktadır 

[2,3]. Araçlar, servis duraklarında bulunan cihazlardan veya 

mobil uygulama üzerinden çağırılarak kullanılabilmektedir. 

Bu projede, otonom servis konseptine uygun bir elektrikli 

aracın sıfırdan tasarımı yapılmış ve prototip aracın üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de otonom servis konsepti 

gösterilmektedir.  Bu konsept içerisinde, mobil uygulama ile 

çağırılan araçların uzaktan takibini yapan bir kontrol merkezi 

bulunmaktadır. Kontrol merkezi, arıza durumlarını 

gözlemlemek ve uzaktan müdahale etme amacı taşımaktadır. 

Diğer taraftan, servislerin yolculara yönelmesi, araçların 

hareketleri ve şarj kontrolleri gibi işlerle birlikte sistemin 

işleyişinin tamamen otonom olması hedeflenmiştir. 

 

Şekil 1: Otonom servis konsepti 

Araca ait tanıtımın yapıldığı videoya bu linkten ulaşılabilir: 

https://youtu.be/1-PkY3EjYwo 

2. Elektromekanik Sistem Tasarımı 

Bu kısımda aracın mekanik tasarımı, ekipmanların seçimi, 

aracın elektrik/elektronik sistemi ve elektrikli güç aktarma 

sistemi anlatılmaktadır. 
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2.1. Araç Teknik Özellikleri 

Araç şasisi alüminyum profillerin birbirine kaynatılması ile 

üretilmiştir. Burada kullanılan profillerin kalınlıklarına aracın 

mekanik yük analizlerinin yapılmasının ardından karar 

verilmiştir. Araca ait teknik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Araç içerisine dört kişi binebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Şasinin yüksekliği ve teker açıklığı içerideki yolcuların rahatça 

karşılıklı olarak oturabilmesine uygun olarak ayarlanmıştır. 

 

Tablo 1: Araç Özellikleri 

Motor Gücü 2 x 5 kW 

Maksimum Tork 2 x 190 Nm 

Batarya Türü Li-ion 

Batarya Enerjisi 14.4 kWh 

Toplam Boş Ağırlık 550 kg 

Maksimum Hız 45 km/h 

Menzil 150+ km 

 

Araçta iki adet 48V 150 Ah Li-on batarya paketi 

bulunmaktadır. Her biri 5 kW gücünde olan iki adet Hub Motor 

(Teker içi) aracın itiş gücünü sağlamaktadır. Batarya paketi 

kapasitesi ve motor seçiminde aracın dinamik boylamsal 

modeli ile yapılan benzetimler kullanılmıştır. Menzil, 

hızlanma, yokuş çıkma kabiliyeti gibi isterler belirlenerek 

bunlar için uygun görünen değerlerde batarya gücü, batarya 

kapasitesi ve motor gücü belirlenmiştir. Bataryalar nominal 1C, 

maksimum 2C akım verebilmektedir. Motorların maksimum 

güçleri ise toplam 20 kW’tır. 

 

Batarya paketleri aracın taban kısmına yerleştirilmiştir. Böylece 

hem ağırlık merkezi yere yakın hale gelmekte, hem de araç 

içerisinde ön ve arka tarafta diğer ekipmanların paketlenmesi 

için yer açılmaktadır. Motorlar tekerlek içine yerleştirilebilir 

yapıda olduğu için aracın arka orta kısmında kullanılabilir alan 

oluşmaktadır. Şekil 2’de batarya paketlerinin yerleşimi 

görülmektedir. Bu alanda ise motor sürücüleri, şarj cihazı, 

DC/DC dönüştürücüler ve güç dağıtım ünitesi bulunmaktadır. 

 

Şekil 2: Araç Şasi Tasarımı ve Batarya Yerleşimi 

 

2.2. Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Araçta haberleşme hattı olarak CAN protokolü 

kullanılmaktadır. CAN haberleşme hattı üzerinden araç kontrol 

ünitesi ve araçtaki diğer komponentler arasındaki iletişim 

sağlanmaktadır. Şekil 3’de CAN hattı şematiği görülmektedir. 

Motor sürücüsüne giden tork komutları, elektrikli direksiyon ve 

fren sistemine giden komutlar ve otonom kontrol kartından 

gelen komutlar CAN hattı aracılığı ile iletilir. Şarj cihazı ve 

batarya yönetim sistemi de aynı şekilde CAN hattı üzerinden 

araç kontrol ünitesi ile haberleşmeyi sağlamaktadır. 

 

Şekil 3: Araç içi CAN haberleşme sistemi 

2.3. Elektrikli Araç Kontrol Ünitesi 

Elektrikli araç kontrol ünitesi, aracın ana fonksiyonlarını yerine 

getiren bileşendir. Bu ünite dijital ve analog giriş çıkışları olan, 

CAN hattı haberleşmesini destekleyen ve bilgisayar üzerinden 

MATLAB/Simulink programı kullanılarak üretilen modeller ile 

programlanabilen bir kontrol ünitesidir.  

 

Elektrikli araç kontrol ünitesinin görevlerinden birisi referans 

tork isteğini alarak motor sürücülerine iletmektir. Bu işi 

yaparken motor sürücülerin anlık verebilecekleri maksimum 

tork değerlerini okuyup, gerekliyse tork limitlemesi 

gerçekleştirir. Sağa veya sola dönüşlerde arka tekerleklerin 

farklı hızlarda dönmesi beklenir. Bunu sağlamak adına tekerlek 

açısına göre motor sürücülerine farklı değerlerde tork referansı 

gönderir. Bu sayede virajların kolay alınması sağlanır. 

 

Elektrikli araç kontrol ünitesinin diğer bir görevi ise CAN hattı 

üzerinden batarya yönetim sistemi ile haberleşerek batarya 

paketlerinin şarj durumları ve çekilen akımların kontrolünü 

yapmaktır. Bu veriler, gerektiğinde motor sürücüsüne iletilen 

maksimum tork isteklerinin azaltılması gibi ileri sürüş 

algoritmalarında kullanılmaktadır. Araç kontrol ünitesi aynı 

zamanda herhangi bir arıza durumunda batarya yönetim sistemi 

ile haberleşerek, batarya kontaktörlerinin açılmasını ve böylece 

aracın enerjisinin kesilmesini sağlamaktadır. 

 

Araç kontrol ünitesi aracın enerjilendirme sekansını sağlayan 

ünitedir. Kontak anahtarı çevrildiği zaman ilk olarak araç 

kontrol ünitesi uyanır. Yazılımsal ve sistemsel bir hata yoksa 

batarya yönetim sistemi ile haberleşerek bataryaların devreye 

alınmasını gerçekleştirir. Aynı şekilde motor sürücülerin de 

durum geçişlerini sağlayarak hazır duruma getirir. Ardından 

otonom sistem uyandırılarak, tüm araç sürüş için hazır hale 

getirilmiş olur. Burada kontrol panelinden yapılacak seçime 

göre araç manuel veya otonom olarak sürüş yapmaya hazırdır. 
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Elektrikli araç kontrol ünitesi yazılım mimarisi birçok alt 

komponentin fonksiyonlarının birleşmesi ile oluşturulmuş, 

AUTOSAR mimarisine uyumlu bir şekilde geliştirilmiştir. 

MATLAB/Simulink ortamında model tabanlı fonksiyon 

geliştirmeleri yapılmıştır ve ardından tüm bu modellerin 

birleşimi olan entegrasyon modeli üretilmiştir. Tüm bu süreçte 

her bir komponente ait fonksiyonların testleri ve hata 

ayıklamaları yazılım ortamında gerçekleştirilmiştir. Ardından 

entegrasyon modeli, MATLAB Embedded Coder kullanılarak 

elektrikli araç kontrol ünitesine gömülmüştür. 

 

2.4. Elektronik Fren ve Direksiyon Sistemi 

Elektronik direksiyon sistemi için aracın ön kısmında bulunan 

direksiyon sistemine bir elektrik motoru ve lineer 

potansiyometre eklenmiştir. Kremayer milinin merkezinde 

bulunan elektrik motoru tekerleri sola ve sağa çeviren dönel 

hareketi sağlamaktadır. Tekerlerin dönmesi ile birlikte 

kremayer miline bağlı olan potansiyometreden pozisyon bilgisi 

sağlanmaktadır. 

Elektronik direksiyon sisteminden gelen anlık pozisyon bilgisi 

ve pozisyon referans sinyali PID kontrolcüye girer. PID 

kontrolcü motor sürücülerin PWM (Darbe genlik 

modülasyonu) girişini kontrol ederek direksiyonu istenildiği 

şekilde yönlendirir. Şekil 4’de bu kontrol yapısına ait şematik 

verilmiştir. 

 

Elektronik fren sistemi bir lineer motor ile kontrol edilir ve 

potansiyometre ile anlık pozisyon bilgisi elde edilir. Benzer 

şekilde, PID kontrolcü ile elektrikli fren sistemi kontrolü 

gerçekleştirilir.  

 

Şekil 4: PID Kontrol Şeması 

3. Otonom Sistem Tasarımı 

Bu bölümde aracın otonom sürüşünde gerekli olan çevresel 

algılayıcılardan ve geliştirilen otonom fonksiyonlardan 

bahsedilmektedir. Otonom fonksiyonlar MATLAB/Simulink 

ortamında geliştirilmiştir. Bu modeller ROS ortamında 

birleştirilerek otonom kontrol kartına gömülmüştür.  

Yazılım ortamında testler TORCS uygulaması kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. TORCS gerçek zamanlı sürüş simülasyonu 

sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama içerisinde araç modeli, 

yol haritası gibi detaylar belirlendikten sonra otonom 

fonksiyonları testi yapılmıştır. 

3.1. Çevresel Algılayıcılar 

Çevresel algılayıcılar araç etrafındaki nesnelerin algılanması, 

tanınması ve şeritlerin takip edilmesi gibi otonom sürüş için 

gerekli verileri sağlayan algılayıcılardır. Bu araçta yedi adet 

Leddar ve bir adet kamera kullanılmıştır.  

 

Leddar’lar doğrultuldukları bölgelerdeki nesnelerin noktasal 

olarak uzaklıklarını veren algılayıcılardır. Dört adet önde, birer 

adet yanlarda ve bir adet de arkada bulunmak üzere araç 

üzerinde konumlandırılmıştır. Kamera ise aracın ön üst 

kısmında bulunmaktadır. Kamera ile şerit tanıma, nesne tanıma 

gibi fonksiyonlar için gereklidir. Şekil 5’te araçta bulunan 

çevresel algılayıcıların görüş alanları gösterilmiştir. Farklı 

genişliklerde görüş açılarına ve menzil değerlerine sahip 

Leddar’lar kullanılarak en verimli kapsama alanı elde edilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Şekil 5: Çevresel algılayıcıların kapsam bölgeleri 

3.2 Otonom Sürüş Stratejisi 

Yolcular, kullanıcı ara yüzündeki haritadan (Google haritalar 

servisi) gitmek istedikleri hedefi belirlemektedirler. Hedef 

belirlendikten sonra araç, Google haritalar servisi üzerinden 

sağlanan, navigasyon bilgilerini alıp işlemektedir. 

 
Şekil 6: Araç rotası örneği 

 
Örneğin Şekil 6’da, A noktasından B noktasına gitmek için, 

kırılımlı yol bilgisi, “A’dan B1 noktasına kadar düz, sağa sap, 

B1’den B2’ye düz, B2’den sola sap ve B2’den B’ye kadar düz 

git” şeklinde olacaktır. Kameradan alınan veriler ile şerit takibi 

yapılarak aracın doğrultusunu belirlenir. Leddar sensörler ise, 

engelleri tanıma ve diğer araçlar ve yayalara çarpmayı 

engellerin algılanması için kullanılmıştır.  Navigasyondan 

alınan komutlar ve otonom sürüş fonksiyonları bir arada 

çalışarak araç A noktasından B noktasına güvenli bir şekilde 

ulaşması hedeflenmiştir. 

 
3.2.1. Şerit Takip Asistanı (LKA) 

Şerit Takip Asistanı (LKA), araç üzerinde bulunan kamera 

sayesinde şerit çizgilerini tanıyarak, aracı iki şerit ortasında 

tutmayı sağlayan bir otomatik sürüş sistemidir. Şerit Takip 

Asistanı, aracın beklenmedik durumlarda şeritten çıkma 

nedeniyle oluşan kazaların önlenmesini sağlar, sürüş ve sürücü 

güvenliği arttırır.  2045 yılı itibariyle takip asistanı ile aracın 

şeritten ayrılması nedeniyle ortaya çıkan kazaların %66.5 

oranında engellenebileceği öngörülmektedir [6].  

Şerit Takip Asistanı, aracın, manuel çalıştığı durumda, 

beklenmedik şekilde şeritten çıkacağını algılayarak sürücüyü 

görsel ve işitsel olarak uyarır. Araç otonom modda durumda ise, 

asistan, aracın şeritte kalması için gereken tekerlek açısını 

belirleyerek sürekli ve yumuşak şekilde yönlendirilmesini 

sağlar.  
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Şerit Takip Asistanı, iki alt sistemden oluşmaktadır:  

1) Görüntü işleme ile Şerit Tanıma: Araç üzerinde 

bulunan kamera ile yoldaki şeritleri görüntü işleme 

teknikleri kullanarak belirlemektedir. Bu sistem 

ayrıca, tekerlek açısının belirlenmesi için gerekli 

girişler olan yanal konum hatası (lateral error) ve araç 

yönelim hatası (heading error) hesaplar. 

2) Aracın tekerlek açısının belirlenmesi: Aracın şerit 

üzerinde kalabilmesini sağlayacak tekerlek açısı daha 

önceki çalışmadan baz alınarak hesaplanır [7]. 

Denklemde 𝛿(𝑡) tekerlek açısını,    𝜓(𝑡) yönelim 

açıyanal konum hatasını, e(t) yanal konum yönelim 

açı hatasını, 𝑣(𝑡)  araç hızını, 𝑘1  ve 𝑘2  sabit 

değişkenleri ifade eder. 

 𝛿(𝑡) = 𝜓(𝑡) + arctan (
𝑘1𝑒(𝑡)

𝑘2+𝑣(𝑡)
)  (1) 

(1)`de hesaplanan 𝛿(𝑡) bir sonraki cevrimde tekerlerin sahip 

olmasi gereken açıyı hesaplamaktadır, ancak TORCS 

simülatörünün girişi olan direksiyon oranı [-1, +1] olması 

gerektiğinden ötürü lineer oranlanarak simülatöre 

verilmektedir.  

Sonuçların gösterimi için, açık kaynaklı TORCS simülatörü 

kullanılmıştır [8]. 

 

Şekil 7: Yanal konum hatası 

 

Şekil 8: Direksiyon açısı 

Kontrol algoritması, Şekil 7’de görülen yönelim açı hatasını 

sıfıra doğru yaklaştırmak için Şekil 8’deki tekerlek açısını 

belirlemiştir. Yolun eğriliğine göre tekerlek açısı belirlenerek 

yönelim açısı hatasının yolun eğriliğini takip etmesi 

sağlanmıştır.  

3.2.2. Otonom Acil Frenleme Sistemi (AEBS) 

Otonom acil frenleme sistemi aracın önüne yerleştirilen 

sensörlerden gelen verileri kullanarak aracın hareket 

doğrultusundaki araç, yaya ve objelere çarpmasını önlemek ya 

da bu tip bir kaza kaçınılmaz olduğunda aracı yavaşlatmak için 

geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemin aşağıdaki yönetmelik ve 

standartlara uyması/uyabiliyor olması sağlanmıştır. 

 Gelişmiş acil frenleme sistemlerini düzenleyen 

Avrupa Parlamentosu 347(2012) numaralı 

yönetmelik [9]. 

 Önden çarpışma kazalarını hafifletme sistemleri için 

tanımlanan 22839:2013 numaralı ISO Standardı [10]. 

 Önden çarpışma uyarı sistemleri için tanımlanan 

15623:2013 numaralı ISO Standardı [11]. 

AEBS sistemi çarpışma uyarılarını ve otonom frenlemeyi 

başlatmak için hedef araca (çarpışma olasılığının en yüksek 

olduğu araç) olan çarpışmaya kalan süreyi sensörlerden alınan 

verileri kullanarak sürekli olarak hesaplar. Çarpışmaya kalan 

sürenin frenleme kararında kullanılmasının temel nedeni 

sürücülerin de sürüş esnasında tehlikeli durumları normal 

durumlardan sezgisel olarak hesapladıkları çarpışmaya kalan 

süreye göre sınıflandırıyor olmalarıdır. Yapılan çalışmalar 

çarpışmaya kalan sürenin çarpışma önleyici sistemlerde karar 

vermede kullanılabileceğini göstermektedir [11].  

Geliştirilen sistemin etkinliğini test etmek için TORCS ve 

Simulink ortamında çeşitli benzetim çalışmaları yapılmıştır.  

Yukarıda bahsedilen 347 numaralı yönetmelikte tanımlanan 

hareketli araç senaryosuna geliştirilen sistemin verdiği cevap 

Şekil 9 ve 10’da gösterilmektedir. Test senaryosunun detayları 

aşağıdadır. Aracın bu test senaryosundan geçmesi için kazanın 

önlenmesi beklenmektedir[12].Test edilen aracın hızı 80 ± 2 

km/sa, hedef aracın hızı ise 12 ± 2 km/sa olarak alınmıştır. 

 

Şekil 9: Test aracının hız ve ivme değişimi 

 

Şekil 10: Test aracının hedef araca olan mesafesi ve 

çarpışmaya kalan süre 
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Şekil 9’dan görüleceği üzere sistem ilk olarak akustik uyarı 

vermeye başlamıştır. Akustik uyarı verilmeye başlandıktan 

sonra kaza riski artmaya devam ettiği için dokunsal uyarı olarak 

kısa süreli ve düşük şiddette frenleme yapılmıştır. Kaza riski 

artmaya devam ettiğinden dolayı dokunsal uyarıdan kısa süre 

sonra sistem kısmi frenleme yapmaya başlamıştır. 

Yönetmeliklere uygun olması açısından bu evrede sistemin hız 

düşümü sınırlanmıştır. Kısmi frenleme sonucunda test aracı 

hedef araca göre hala daha hızlı olduğu için tam frenleme, 

çarpışmaya yaklaşık 0.8sn kala başlamıştır. Bunun sonucunda 

Şekil 10’dan görülebileceği üzere çarpışma beklendiği gibi 

önlenmiştir. Sistemin bu test senaryosu için verdiği tepkiler, bir 

insan sürücünün devrede olduğu durum için sürücünün tepki 

vermesini sağlamaya yöneliktir. Otonom frenleme sürücünün 

uyarılara tepki vermemesi durumunda başlamaktadır. Sürücü, 

frenlemenin her aşamasında sistemi devre dışı 

bırakabilmektedir. Otonom araçta yolu takip eden aktif bir 

sürücü olmayacağından dolayı sistemin verdiği tepkiler ve 

bunların zamanlaması daha farklı yapılabilir. 

3.2.3. Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC) 

Uyarlanabilir hız sabitleyici sistemi, bilinen adıyla Adaptive 

cruise control, aracın sürücü tarafından önceden belirlenen 

hızda sabitlenerek gitmesini sağlamanın yanı sıra öndeki araçla 

arasında emniyetli mesafenin koruma görevini de üstlenen 

sürücü destek sistemidir.  

   (2) 

Denklem (2)’de d, ACC sisteminin koruması gereken emniyetli 

mesafeyi  , , araç durduğunda koruması gereken mesafe 

(3m), v, aracın hızı (m/s), T ise zaman açıklığını (1.6 s) ifade 

etmektedir.   

 

 

Şekil 11: ACC Sistemi Blok Diyagramı 

Şekil 11’de bulunan alt sistemlerin başlıca görevleri şu 

şekildedir: 

Sensor Füzyonu: Kullanılmış olan 2 adet uzun menzil ve 2 

adet kısa menzil lidardan gelen obje konumlarının ve hızlarının 

hesaplanıp söz konusu olacak olan objenin seçiminin yapılarak 

bunun hız ve konum bilgilerinin ACC algoritma alt sistemine 

verildiği işlem birimidir. 

ACC Algoritma: : Öndeki aracın hızı, konumu, ACC  

sisteminin bulunduğu aracın hızı, emniyetli mesafe ve seyir hızı 

verilerinin diğer alt sistemlerden giriş olarak gelerek, bu blokta 

aracın sahip olması gereken ivme hesaplanmaktadır. Bu işlevi 

(3)’de bulunan diferansiyel denklemi koşturarak yerine 

getirmektedir [13]. Aracın sahip olması gereken ivme, ilgili 

otomotiv standartlarıyla sınırlandırılmış olarak kontrol 

edilmektedir. Bu denklemde Vego ACC bulunan aracın hızı; 

Vcr, seçilen seyir hızı; a, izin verilen en yüksek ivme; T,  zaman 

açıklığı; d, öndeki araçla olan mesafe; b ise istenilen yavaşlama 

ivmesidir. 

       (3) 

Kontrolcü (PID): ACC algoritması tarafından hesaplanan 

sahip olunması gereken ivme miktarı frenleme oranı ve gerekli 

tork isteği hesaplanarak sanal sürücü katmanına gönderilir. 

Frenleme oranı hesaplanması için P kontrolör, aracı süren 

elektrik motorlarına verilecek gücün hesaplanması için gerekli 

tork ise PI kontrolör kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Sanal Sürücü: LKA – AEBS – ACC fonksiyonlarını 

aktifleştirme / inaktifleştirme gibi şartları gerçekleştirip, ilgili 

fonksiyonlarda hesaplanan tekerlek açısı, frenleme oranı, tork, 

gibi istekleri değerlendirip araç ECU’suna ileten tahkim 

görevini gerçekleştirmektedir. Kısaca bu blokta araçta sürücünü 

yapması gereken eylemleri sanal olarak yapmaktadır.  

3.3. Mobil Servis 

Kullanıcılar bir mobil uygulama ile cep telefonlarından servisi 

bulundukları durağa çağırma imkanına sahip olacaklardır. 

Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden gidecekleri yeri 

seçtikleri zaman, sistem tarafından müsait olan bir araç 

belirlenecektir. İlgili araç durağa geldiğinde kullanıcı mobil 

uygulama üzerinden araçtaki karekodu okuttuğu zaman kapılar 

açılacaktır. Böylece kullanıcının yanlış araca binme ihtimali 

olmayacaktır. Şekil 12’de mobil uygulama konsepti 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 12: Mobil uygulama konspeti 

4. Sonuçlar 

Yayın boyunca anlatılan ve otonom servis konseptinde 

tasarlanan araç, kampüs içerisinde insanların otonom ve 

güvenli olarak istenilen noktalara taşınabilmesi amacıyla 

tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında, elektrikli direksiyon ve 

fren sistemi ile birlikte tam otonom sürüş için uygun bir prototip 

araç üretilmiştir. Motorların ve bataryaların konumlandırması 

diğer ekipmanların yerleşimini kolaylaştırmış ve araç 

boyutlandırmasına esneklik kazandırmıştır. Bu araç, otonom 

servis konseptinde üretilen ilk yerli araç konumundadır. Şekil 

13’te prototip aracın fotoğrafı görülmektedir.  
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Şekil 13: Prototip araç fotoğrafı 

Manuel olarak kullanılma özelliğine de sahip olan mevcut araç 

üzerinde, otonom sürüş algoritmalarına ait geliştirmeler ve 

testler halen devam etmektedir.   
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Özetçe 

Nokta bulutu, bir nesnenin ya da ortamın tanımlanmasında 

kullanılan çok sayıda noktanın birleşiminden meydana gelen bir 

veri biçimidir. Nokta bulutu verilerinin işlenmesi eşzamanlı 
konumlama ve haritalama, 3B nesnelerin modellenmesi, 3B 

ortam haritası üretme, duruş kestirimi ve nesne takibi gibi 

birçok zorlayıcı ve önemli 3B algılama problemleriyle 

ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, 3B LiDAR ile elde edilmiş 
nokta bulutlarının geometrik özniteliklerini koruyarak 

örneklenmesini sağlamaktır. Bu işlem için literatürde Tensör 

Oylaması (orijinal ismiyle Tensor Voting) olarak bilinen, N-

boyutlu uzayda geometrik özniteliklerin çıkartılmasında 
kullanılan yöntemden esinlenilmiştir. Tensör Oylaması 

yardımıyla nokta bulutunda yoğunluğun yüksek olduğu 

bölgeler belirlendikten sonra, yoğunluğun azaltılarak aynı 

geometrik özniteliklerin daha düşük nokta sayısıyla ifade 
edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmanın sonuçlarına 

bakıldığında hem nokta sayısında hem de dosya boyutunda 

%90’ın üzerinde iyileştirme yapıldığı görülmüştür. 

Abstract 

A point cloud is a data format that consists of a combination of 

multiple points used to identify an object or environment. Point 
cloud registration is related with many significant and 

compelling 3D perception problems including simultaneous 

localization and mapping (SLAM), 3D object reconstruction, 

dense 3D environment generation, pose estimation, and object 
tracking. The aim of this study is to ensure that the point clouds 

obtained with 3D LiDAR are sampled while preserving their 

geometric features. For this process, it is inspired from the 
method known in the literature as Tensor Voting, which is used 

to extract geometric features in N-dimensional space. After 

determining the areas with high density in the point cloud with 

the help of tensor voting, it is aimed to express the same 
geometric attributes with a lower number of points by reducing 

the density. When the results of the study are examined, it has 

been seen that both the number of points and the file size have 

been improved by more than 90%. 

1. Giriş 

Bir nokta bulutunun en basit tanımı, üç boyutlu (3B) uzayda 
mevcut olan nokta kümesi şeklinde yapılabilir. Nokta bulutu, 

bir nesnenin ya da ortamın tanımlanmasında kullanılan çok 

sayıda noktanın birleşiminden meydana gelmektedir. 

Oluşturulan bu nokta bulutu, karmaşıklık düzeyi çok yüksek bir 

ortamın keşfi için kullanılabileceği gibi, aynı zamanda çok daha 

basit olan tek bir nesnenin 3B modeli için de kullanılabilir. Bu 

alanda yapılan ilk çalışmalarda, nokta bulutunun üretimi sancılı 

bir süreçti; çünkü bu alanda kullanılan teknoloji yeterli düzeyde 
gelişmiş değildi ve ölçümde kullanılan algılayıcıların temini 

yüksek ücretleri nedeniyle zordu. Ancak, günümüzde bu 

ekipmanların fiyatları belirgin bir şekilde düşmüştür ve 

alternatif ölçüm sistemleri geliştirilmiştir. Bu gelişmeler nokta 
bulutlarının popülaritesinin artmasına neden olmuştur. 

Günümüzde RGB-D kamera ve 3B Light Detection and 

Ranging (LiDAR) algılayıcılar hem akademik hem de ticari 

projelerde en yaygın kullanılan 3B ölçüm sistemlerini 
oluşturmaktadır. LiDAR algılayıcı sistemlerini, Airborne Laser 

Scanning (ALS), Mobile Laser Scanning (MLS), Terrestrial 

Laser Scanning (TLS) ve Satellite-based Laser Scanning (SLS) 

olarak farklı uygulama alanlarına göre çeşitlendirmek 

mümkündür [1]. Aslında MLS, karada hareket eden bir 

taşıyıcıya (mobil kara robotu, araba, motosiklet, bisiklet, yaya, 

vb.) monte edilmiş bir LiDAR’dır. ALS ise, havada hareket 
kabiliyetine sahip bir taşıyıcıya monte edilmiş bir LiDAR’dır. 

MLS ortamın ayrıntılı haritasının karadan oluşturulabilmesine 

imkân sağlamaktadır [2], [3]. Nesneleri tanıma [4], [5], veri 

filtreleme [6], 3B ortamların yeniden yapılandırılması [7], [8] 
ALS ve MLS sistemlerin yetenekleri arasında gösterilebilir. 

Günümüzde LiDAR ile elde edilen ham verinin işlenmesi 

büyük önem kazanmıştır. Nokta bulutu verilerinin işlenmesi 

eşzamanlı konumlama ve haritalama [9], 3B nesnelerin 
modellenmesi [10], 3B ortam haritası üretme [11], duruş 

kestirimi [12] ve nesne takibi [13] gibi birçok zorlayıcı ve 

önemli 3B algılama problemleriyle ilişkilidir. Tensör cebrinden 
yola çıkılarak Medioni tarafından geliştirilen Tensör Oylaması 

[14] (orijinali Tensor Voting) her ne kadar doğrudan 3B nokta 

bulutlarının örneklemesinde kullanılmasa da bu algoritmadan 

esinlenilerek 3B LiDAR nokta bulutlarının Tensör yardımıyla 
örneklenmesi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Yayının içeriği 

incelendiğinde, bölüm 2’de genel Tensör Oylaması yapısı, 

bölüm 3’te nokta bulutlarının örneklenmesi için önerilen yapı, 

bölüm 4’te deneysel çalışmalar, bölüm 5’te sonuçlar ve bu 

sonuçların yorumlanması yapılmıştır. 

2. Tensör Oylaması İskeleti 

Tensör Oylamasının ilk uygulamaları görüntü işleme problemi 

üzerinedir. Tensör Oylaması Guy ve Medioni tarafından [15], 

[16] öznitelik çıkarımı, oylama süreci ve açıklık haritası gibi alt 

başlıklara ayrılmış ve detaylandırılmıştır. Tensör oylaması 
iskeleti ve terminolojisi [14], [17] kaynaklarında şekillenmiştir. 

Tensör Oylaması geliştirildikten ve teorik olarak tanıtımı 

yapıldıktan sonra hareketin segmentasyonu ve tahmini [18]–

[20], epipolar geometrinin kestirimi [21], eğrilik kestirimi [22], 
[23], sınır çıkarımı [24], stereo görüntü analizi [25], [26] ve 
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nokta bulutu hizalaması [27] gibi birbirinden farklı mühendislik 

problemlerine uygulanmıştır. Mordohai [28], [29] tarafından 

görüntü işleme ve hacim işleme uygulamalarıyla Tensör 

Oylaması 2B ve 3B verilere uygulanmıştır. 

Tensör Oylaması tekniği genellikle resimlerde ya da 

hacimlerde geometrik özniteliklerin tanımlanmasında 

kullanılmaktadır. Giriş olarak kullanılan verinin yapısal bilgisi 

tensör olarak bilinmektedir ve tensörler arasındaki yapısal bilgi 
iletişimi oylama olarak tanımlanmaktadır. Tensör Oylaması N-

boyutlu uzay için tanımlı [21] bir yapıda olsa da bu çalışmanın 

odak noktası 3B durumlardır. Normal ve teğetler göz önüne 

alındığında 3B uzayın tanımlanmasında üç farklı veri 
kullanılabilir. Yüzeyin normal uzayı bir çubuk ile, doğrunun 

normal uzayı bir plaka ile ve noktanın normal uzayı bir top ile 

tanımlanabilir. Şekil 1’de bahsi geçen normal uzayları her bir 

veri için görselleştirilmiştir. 

 

Şekil 1: Normal Uzayı Gösterimi 

Şekil 1’de siyah ile gösterilen kısımlar 3B uzay için 
genelleştirilmiş olan yüzey, doğru ve nokta verilerini temsil 

ederken gri ile gösterilen kısımlar her bir veri için tanımlanan 

normal uzayını belirtmektedir. Yüzey normali, çubuk 

biçiminde olan zıt yönde iki dikey çizgi ile ifade edilebilir. Bir 
eğri için bir nokta etrafında bir plaka oluşturan sonsuz sayıda 

normal tanımlamak mümkündür. Son olarak bir nokta için olası 

normal vektörleri topa benzer küresel bir hacim 

oluşturmaktadır. 

Bir tensör, 3B uzaydaki verinin normal uzayı hakkında bilgi 

sunmaktadır. 3B uzay için üç farklı tipte tensör 

tanımlanmaktadır: çubuk tensörü, plaka tensörü ve top tensörü. 

Bütün bu tensörler 3 × 3 matrisler ile ifade elimektedirler. 

Tablo 1: Tensör Tipleri ve Matris Gösterimleri 

Tensör Tipi Gösterim 

Top 
[
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] 

Plaka 
[
1 0 0
0 1 0
0 0 0

] , [
1 0 0
0 0 0
0 0 1

] , [
0 0 0
0 1 0
0 0 1

] 

Çubuk 
[
1 0 0
0 0 0
0 0 0

] , [
0 0 0
0 1 0
0 0 0

] , [
0 0 0
0 0 0
0 0 1

] 

 

Tablo 1’de her bir tensörün matris gösterimi ile alabileceği 
olasılıklar gösterilmiştir. Top tensörü bir birim matris ile ifade 

edilmektedir ve yön konusunda tam anlamıyla belirsizdir çünkü 

bu küresel hacim koordinat düzleminde her üç eksen için de 

aynı ifadeyi sunmaktadır. Plaka ve çubuk tensörlerine yakından 
baktığımızda yön konusunda bir bilgi taşımaktadırlar. Matriste 

birinci satır ve sütun X, ikinci satır ve sütun Y, üçüncü satır ve 

sütun Z doğrultusu konusunda bilgi içerdiğine göre buradan 

plakanın XY, XZ, YZ yüzeyleri ya da çubuğun X, Y, Z 

doğrultularına karşılık geldiği görülebilir. 

Tensörlerin tanımlanması Tensör Oylamasının ilk adımıdır. 

Devamında oylama prosedürü ile tensörler arasındaki veri alış 

verişi sağlanmalıdır. Verilerin değişimi her noktada eşit 

düzeyde değildir, ağırlık faktörü ile oylama süreci 
etkilenmektedir. Ağırlık fonksiyonu, Tensör Oylamasındaki iki 

noktayı birbirine bağlayan eğrinin uzunluğu ve eğriselliği gibi 

değişkenler tarafında belirlenmektedir. Genel anlamda bir 

girdinin belirginliği ve normal uzayı tanımlanırken simetrik bir 

yarı kesin pozitif 𝐴 matrisi kullanılmaktadır. Bu 𝐴 matrisinin 

özdeğer dağılımı (dekompozisyonu) yapıldığında: 

 𝐴 =∑𝜆𝑖𝑒𝑖𝑒𝑖
𝑇

3

𝑖=1

= 𝜆1𝑒1𝑒1
𝑇 + 𝜆2𝑒2𝑒2

𝑇 + 𝜆3𝑒3𝑒3
𝑇  

(1) 

Denklem 1’de 𝐴 matrisine ait özdeğerler 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ 𝜆3 

şeklinde sıralı ve 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 ilişkili olan özvektörler olarak kabul 

edilmiştir. Oluşturulan bu denklem düzenlendiğinde denklem 2 

elde edilebilir 

 
𝐴 = (𝜆1 − 𝜆2)𝑒1𝑒1

𝑇 + (𝜆2 − 𝜆3)(𝑒1𝑒1
𝑇 + 𝑒2𝑒2

𝑇)

+ 𝜆3(𝑒1𝑒1
𝑇 + 𝑒2𝑒2

𝑇 + 𝑒3𝑒3
𝑇) 

(2) 

Denklem 2’de görülen yapı çubuk, plaka ve top tensörlerini 
belirginlikleriyle bir arada göstermektedir. Tablo 2’de bu 

bilgiler toplu halde verilmiştir. 

Tablo 2: 3B Veriler için Belirginlik ve Normal Uzayı 

Veri Tensör Belirginlik Normal Uzayı 

Yüzey Çubuk 𝜆1 − 𝜆2  𝑒1  

Eğri Plaka 𝜆2 − 𝜆3  𝑒1, 𝑒2  

Nokta Top 𝜆3  𝑒1, 𝑒2, 𝑒3  

3B uzayda mevcut olan üç tipteki veri, üç farklı tensör ile 

ifade edilebilmektedir. Yüzeysellik, eğrisellik ve noktasallık 

özelliklerinin belirginliği ilgili, özdeğerler ile ve bu özelliklerin 
yönleri ilgili özvektörler ile temsil edilmektedir. 3B uzayda 

girdiler bir elipsoit ile görselleştirilebilirler ve belirginlikte 

kullanılan bu özdeğerler elipsoidin boyutlarını ayarlamaktadır. 

1

2

3

1e

3e

2e

 

Şekil 2: Tensörün Elipsoit ile Görselleştirilmesi 

Şekil 2 girdileri kapsayan elipsoidi ve tensörlerin 

ayrıştırılmış halini göstermektedir. Bu şekil aynı zamanda 
Tablo 2’de verilen bilgileri de kapsamaktadır. Tensörler 

arasındaki bilgi alışverişi oylama prosedürü [29] ile 

gerçekleştirilmektedir. Her bir girdi için belirginliklerin ifadesi: 
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 Ω𝑖 = {
𝜆𝑖 − 𝜆𝑖−1

𝜆3

, 𝑖 < 3
, 𝑖 = 3

 
(3) 

Denklem 3’teki bu gösterim aslında denklem 2’deki 

tensörlerin katsayılarını, yani belirginliklerini ifade etmektedir. 

Oylama işleminin 𝑥 noktasından 𝑦 noktasına doğru olduğu 

kabulü altında bu bağlantı denklem 4’te, Λ𝑥  matrisi ile 

gösterilebilir 

 Λ𝑥(𝑦) =∑Ω𝑖
𝑥Λ𝑖

𝑥

3

𝑖=1

(𝑦) 
(4) 

Ω𝑖
𝑥 her bir yapı için 𝑥 noktasındaki belirginliği ifade 

etmektedir. Λ𝑥(𝑦), 𝑥 noktasından 𝑦 noktasına doğru 

oluşturulan toplam oylamayı tanımlamaktadır. Λ𝑖
𝑥(𝑦) ise her bir 

yapının ayrı ayrı oluşturduğu temel çubuk oylamalarıdır. 

 Λ𝑖
𝑥(𝑦) =∑Ω𝑖,𝑗

𝑥 (𝑦)

3

𝑖=1

 
(5) 

Denklem 5’te tanımlanan Ω𝑖,𝑗
𝑥 (𝑦) j. çubuk oylamasına denk 

gelmektedir. Λ𝑖
𝑥(𝑦) temel çubuk oylamasında 𝑥 ve 𝑦 

noktalarının birbirlerine pürüzsüz bir bağlantı ile bağlandığı ve 

bilginin tek yönlü olarak 𝑥’den  𝑦’ye doğru iletildiği kabul 

edilmektedir. Oylama prosedürünün görseli, şekil 3’te ifade 
edilmiştir. 

 








y

x l



1

c

n

o

t

n

 

Şekil 3: Temel Çubuk Oylaması Geometrik Gösterimi 

𝜗 oylama vektörü, 𝜗𝑡  teğet vektörü ve 𝜗𝑛 normal vektördür. 

𝑙 iki nokta arasındaki bağlantının uzunluğunu ve 𝑐 bu 

bağlantının eğriselliğini tanımlamaktadır. 𝜗𝑛 𝑥 noktasındaki 

normal vektörünü, 𝜗𝑜 ise bu bağlantı sonucunda 𝑦 noktasındaki 
normal vektörünü göstermektedir. İki nokta arasındaki vektörel 

uzaklık ise 𝜌  ve 𝜗 ile 𝜗𝑡  arasındaki açı 𝛼 ile tanımlanmıştır. İki 

nokta arasındaki uzaklık: 

 𝜌 = ‖𝜗‖ 
(6) 

Oylama açısı: 

 𝛼 = sin−1( 𝜗𝑡
𝑇𝜗𝑡) 

(7) 

Bağlantının uzunluğu: 

 𝑙 =
𝜌𝛼

sin(𝛼)
 

(8) 

Bağlantının eğriselliği: 

 𝑐 =
2sin(𝛼)

𝜌
 

(9) 

𝑦 noktasındaki normal vektörü: 

 𝜗𝑜 = 𝜗𝑛 cos(2𝛼) − 𝜗𝑡 sin(2𝛼) 
(10) 

Denklem 6 – 10 ele alındığında, çubuk tensörü oylamasının 

𝑦 noktasındaki vektörün ağırlıklandırılmış hali, denklem 11’de 

verilen şekilde yorumlamak mümkündür: 

 Ω𝑥(𝑦) = 𝜔(𝜌, 𝛼)𝜗𝑜𝜗𝑜
𝑇 

(11) 

Ağırlıklandırma fonksiyonu ele alındığında bu yapının hem 

oylamanın yapıldığı iki nokta arasındaki uzaklığa, hem de bu 

iki nokta arasındaki açıya bağlı olması gerektiği tanımlanmıştır 
ve Tang ve ark. [21] tarafından 

 𝜔(𝜌, 𝛼) = exp(−
𝑙2 + 𝑃𝑒𝑔𝑟𝑖𝑐

2

𝛥2
) 

(12) 

Şeklinde ifade edilmiştir. Denklem 12’de kullanılan Δ 

tensör oylamasındaki ölçeği (kullanıcıya bağlı bir sabit) ve 

𝑃𝑒𝑔𝑟𝑖 bağlantının eğriselliği için kullanılan ceza fonksiyonunu 

ifade etmektedir. Guy ve Medioni [16] tarafından bu eğrisellik 
ceza fonksiyonu: 

 𝑃𝑒𝑔𝑟𝑖 =
−16 log(0.1)(Δ − 1)

𝜋2
 

(13) 

Deneysel çalışmalar sonucunda şeklinde tanımlanmıştır. 

Ne yazık ki denklem 12 ve denklem 13 görüntü işleme 

uygulamaları için geliştirildiği için kullanılan Δ ölçeğinin 

birimi pikseldir ve bu ağırlıklandırma fonksiyonun doğrudan 

3B nokta bulutları için kullanılması uygun değildir. Bu 

eksikliğe istinaden King ve ark. [30] ağırlıklandırma 
fonksiyonunu 

 𝜔(𝜌, 𝛼) = exp(−(
𝑙2

Δ2
+ 𝑐2Δ2)) 

(14) 

Denklem 14’teki gibi güncellemiştir. Ayrıca aynı çalışmada 

[30] yapılan deneylerin sonucuna istinaden tensör oylaması 

işlemi sırasında iki nokta arasındaki mesafe ile ölçek arasında 

bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişkiye göre 𝜌 = Δ olduğunda 

oylamanın etkisi en büyük değerdeyken bu mesafe arttığında ya 

da azaldığında etki monoton bir şekilde azalmaktadır ve 𝜌 = 0 

ve 𝜌 = 3Δ değerlerinde oylamanın etkisi sıfırlanmaktadır. Bu 

nedenle tensör oylamasında kullanılacak olan ağırlıklandırma 
fonksiyonu nihai olarak denklem 15’te tanımlanan 

 𝜔 (
𝜌

Δ
, 𝛼) = {

𝜌2

∆2
(
𝜌
Δ
− 3)

4

16
(cos(𝛼))8

0

,
𝜌

Δ
< 3

,
𝜌

Δ
≥ 3

 
(15) 

Parçalı bir fonksiyon ile ifade edilmiştir. 

3. Tensör Yardımıyla Örnekleme 

Tensör Oylamasının orijinal formülasyonu, N-boyutlu 

uzaylarda geometrik özniteliklerin tespiti için önerilmiştir. Bu 
çalışmada Tensör Oylaması 3B LiDAR nokta bulutlarının 

sadece geometrik özniteliklerinin elde edilmesinde değil, aynı 

zamanda nokta bulutu içerisindeki nokta yoğunluğunun yüksek 

olduğu alanların örneklenmesinde kullanılmıştır. Smith ve ark. 

[31] değişken ölçek ile Tensör Oylaması yapısı önermiştir. 

Tensör Oylamasındaki bu gelişme yapının 3B nokta bulutlarına 

daha rahat uygulanmasına zemin hazırlamıştır. 3B LiDAR 

verileri farklı bölgelerde değişken yoğunluk gösterebilmektedir 
ve sabit bir ölçeğin kullanılması sağlıksız sonuçların elde 

edilmesine neden olabilmektedir. Küçük ölçek, ayrıntının fazla 

olduğu ve yoğunluğun sık olduğu bölgelerde kullanışlı iken, 

uzaklığı ölçeğe göre yüksek olan noktalar uç değer olarak 
muamele görebilir. Eğer ölçek değeri büyük seçilirse bu sefer 

uç değer olmayan noktalar doğru bir şekilde değerlendirmeye 

katılırken ayrıntının yüksek ve yoğunluğun sık olduğu noktalar 

gözden çıkarılmaktadır. Bu nedenle değişken bir ölçek 
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yapısının kullanılması faydalı veri ve öznitelik kaybını en aza 

indirgemektedir. Şekil 4 bunu görselleştirmektedir. 

 

Şekil 4: Ölçek ve Belirginlik Arasındaki İlişki 

3B nokta bulutlarının Tensör Oylaması yardımıyla 

örneklenmesinde birbirini takip eden adımlar mevcuttur. İlk 

olarak, nokta bulutunun yalnızca en yoğun kısımlarının belirgin 
olacağı küçük bir başlangıç ölçeği tanımlanmalıdır. Başlangıçta 

girdiler için hiçbir bilgi bulunmadığından girdi örnekleri bir top 

tensör kümesi 𝑃0 ile kodlanacaktır. Devamında yineleme indisi 

𝑘 → 0 olarak ayarlanacak ve takip eden adımlar uygulanacak: 

Adım 1: Δ𝑘 ölçeği, başlangıçtaki veri kümesini 𝑃𝑘, rafine 

edilmiş veri kümesine 𝑄𝑘 dönüştürmektedir. Ayrıca belirginlik 

değeri 0 noktalar bu veri kümesinden çıkartılarak 𝑄𝑘
∗ veri 

kümesi üretilmektedir ve bu kısımlar oylama işleminden 
geçecektir. 

Adım 2: Eğer Δ𝑘 ölçeği sonucunda tüm veriler oylanabiliyorsa 

yineleme sona erer; aksi taktirde,  ölçekleme ∆𝑘+1= ∇∆𝑘 

şeklinde güncellenecektir. Burada ∇ sabit bir adım miktarıdır. 

[30] verileri ışığında ∇= √2 olarak seçilmiştir. 

Adım 3: Bu adımda örnekleme başlayacaktır ve yinelemeli 
olarak belirginliğin en yüksek olduğu kısımlar seçilerek 

maskeleme sonucunda veriler eksiltilerek bölgesel nokta 

yoğunluğu azaltılacaktır. Bu işlem sonucunda bölgesel 

yoğunluk belirli bir sınırın altına indirilmiş olacaktır. Bu 
adımda yoğunluğun düşük olduğu kısımlara 

dokunulmayacaktır; çünkü bu adımdaki amaç yoğunluğun 

yüksek olduğu bölgelerdeki nokta sayısını azaltmaktır, 
yoğunluğun az olduğu kısımlardaki veriyi kaybetmek değil. Bu 

adım yinelemeli olarak birbirini takip eden iki alt adımdan 

meydana gelmektedir, örnek verinin belirlenmesi ve 

istenmeyen kısımların maskelenmesi. ∆𝑘 ölçeğinde rafine 

edilmiş 𝑄𝑘
∗  kümesine ait bir alt küme 𝑆𝑘 ⊂ 𝑄𝑘

∗ şeklinde bir 

sonraki ölçekte kullanılmak üzere tanımlanacaktır. Her bir 

rafine edilmiş veri 𝑥𝑖 konum ve 𝐴𝑖 tensör değeri olmak üzere 

(𝑥𝑖 , 𝐴𝑖) ∈ 𝑄𝑘
∗ şeklinde tanımlanabilir. Her bir girdi için mutlak 

belirginlik 𝐴𝑖 tensörünün en büyük özdeğeri 𝜆1
𝑖  ile ifade 

edilmektedir. Mutlak belirginlik her bir girdinin yerel öneminin 

bir ölçüsüdür. 𝑄𝑘
∗ kümesi içerisindeki girdiler mutlak 

belirginliklerine göre önem kuyruğuna Γ eklenecektir. 𝜆1
𝑖  değeri 

daha büyük olanlar Γ içerisinde daha ön sıralarda 

bulunacaktırlar. Önem kuyruğu kullanılarak 𝑆𝑘 

güncellenecektir. (𝑥𝑖, 𝐴𝑖) ∈ 𝑆𝑘 içerisinde en büyük 𝜆1
𝑖  değerine 

sahip veri kaldırılarak 𝑆𝑘 güncellenecektir. Devamında ise 

maskeleme alt adımı başlayacaktır ve maskeleme küresi 

merkezi 𝑥𝑖 olmak üzere ve 𝑅 maskeleme küresi boyutu olmak 

üzere 𝑅∆𝑘+1 şeklinde maskeleme yarı çapı tanımlanacaktır. 

[30]’te yapılan çalışmada 𝑅 = 1/√2 seçilmiştir. Bölgesel 
olarak yoğunluğun yüksek olduğu maskeleme kürelerinin 

içerisindeki veriler kaldırılarak bölgesel yoğunluk 

azaltılmaktadır. Maskeleme adımının sonunda güncellenen 𝑆𝑘 

içerisinde bir sonraki ölçek olan ∆𝑘+1’de kullanılmak üzere 

girdiler güncellenmiştir. 

Adım 4: 𝑆𝑘 kümesi kullanılarak bir sonraki yinelemede 

kullanılmak üzere 𝑃𝑘+1 kümesi oluşturulacaktır. Bu adımda 

bütün yeni verilere (𝑥, 𝐴𝑦𝑒𝑛𝑖) ∈ 𝑃𝑘+1 bir önceki adımdaki 

(𝑥, 𝐴𝑒𝑠𝑘𝑖) ∈ 𝑆𝑘 eski bilgiler eklenerek örneklemede meydana 

gelen veri kayıplarının önüne geçilmektedir. 𝐴𝑒𝑠𝑘𝑖’den 

𝐴𝑦𝑒𝑛𝑖’ye bilgi aktarılırken tensör eklemesi kullanılmaktadır. 

Eğer bu bilgi güncelleme işlemi eski bilgiler doğrudan 

kullanılarak yapılırsa bu 𝐴𝑒𝑠𝑘𝑖’nin katkısının olması 

gerekenden daha olmasına neden olacaktır. Bu nedenle 𝐴𝑒𝑠𝑘𝑖 
verisi bir ağırlık fonksiyonundan geçirilerek belirginlik 

değerinin 0 ile azami katkı sabiti 𝜏 arasında ölçeklendirilmesi 

sağlanmaktadır. Bu durumda tensör bilgisinin güncelleme 
kuralı: 

 𝐴𝑦𝑒𝑛𝑖 = 𝐼 + 𝐴𝑒𝑠𝑘𝑖𝜔𝑒𝑠𝑘𝑖 
(16) 

Denklem 16’da verilen şekilde tanımlanmıştır. Ağırlık 

fonksiyonu 𝜔𝑒𝑠𝑘𝑖 ise [30]’te: 

 𝜔𝑒𝑠𝑘𝑖 =

{
 
 

 
 

𝜏

𝜆1
𝑒𝑠𝑘𝑖

3 (
𝜆1
𝑒𝑠𝑘𝑖

𝜏
) − 2 (

𝜆1
𝑒𝑠𝑘𝑖

𝜏
)

2
𝜆1
𝑒𝑠𝑘𝑖 ≥ 𝜏

𝜆1
𝑒𝑠𝑘𝑖 < 𝜏

 
(17) 

Denklem 17’de verildiği gibi oluşturulmuştur ve azami 

katkı sabiti 𝜏 = 10 seçilmiştir. Bu adımın sonunda bir sonraki 

ölçekte ∆𝑘+1 kullanılmak üzere (𝑥, 𝐴𝑦𝑒𝑛𝑖) ∈ 𝑃𝑘+1 girdi kümesi 

güncellenmiştir.  

Adım 5: Bu adımda ölçekleme indisi 𝑘 = 𝑘 + 1 şeklinde 

güncellenecektir ve Adım 1’e geri dönülerek yineleme işlemi 

tekrarlanacaktır. 

Yineleme sonlandırıldığında ölçek kümesi ve bu ölçek 

kümesiyle ilişkili belirginlikler elde edilerek rafine edilmiş 

girdi kümesi 𝑄𝑘
∗ tanımlanmıştır herhangi bir ölçek değerinde 

oylama işleminde kullanılmak üzere kayıt altına alınmıştır. 

1(a)  ölçeği ile başla 2 1(b)  ölçeği için örnekle  

(c) Maskeleme işleme (d) Maskelenen kısımların örneklenmesi

(e) Yüksek yoğunlukta veri (f) Düşük yoğunlukta veri

1Belirgin
Belirgin Değil

Belirgin

2
Belirgin Değil

Belirgin

Belirgin Değil

 

Şekil 5: Nokta Bulutunun Örneklenmesi 

Şekil 5, örnekleme algoritmasını adım adım 

görselleştirmektedir. Şekil 5(a)’da ∆1 ölçeğiyle işlem başlar ve 

bu ölçek değeri için yoğun olan kısımlar belirgin olarak 

tanımlanmaktadır. Şekil 5(b)’den daha büyük bir ölçek 
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değerinde yoğun olan kısımların belirginliklerini kaybettiği 

görülmektedir. Şekil 5(c)’de maskeleme işlemi temsil 

edilmiştir. İçi dolu olan kürelerde maskeleme işlemi 

uygulanacaktır. Şekil 5(d)’de maskeleme sonucunda elde edilen 

veri bir sonraki ölçeğe ∆2 uygun hale getirilmiştir. Şekil 5(e) ve 

Şekil 5(f)’de örnekleme öncesi ve sonrası veriler gösterilmiştir. 

4. Deneysel Çalışmalar 

Bölüm 2’de anlatılan Tensör Oylaması ile alt yapısı 

hazırlanan ve Bölüm 3’te ifade edilen nokta bulutlarının tensör 

yardımıyla örneklenmesi algoritmasının deneysel çalışmaları 
bu kısımda sunulmuştur. 

Deneysel çalışmalarda LiDAR olarak Velodyne VLP-16 

kullanılmıştır. Bununla birlikte kara aracı platformu olarak 

Clearpath Husky A-200 insansız kara aracı (IKA) ve hava aracı 
platformu olarak DJI Matrice 600 Pro insansız hava aracı (IHA) 

kullanılmıştır. Her iki araç kullanılarak dış ortamın 3B 

haritasını çıkartmak amacıyla ortamdan veri toplanmıştır. 

 

Şekil 6: IKA 3B LiDAR Nokta Bulutu İzometrik 

Görünüş – Ham Veri (sol), İşlenmiş Veri (sağ) 

Şekil 6, IKA tarafından oluşturulan nokta bulutunun 

izometrik görünüşünü göstermektedir. Bu nokta bulutunun XY 

düzleminde kuş bakışı görünüşü Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7: IKA 3B LiDAR Nokta Bulutu XY Düzlemsel 

Görünüş – Ham Veri (sol), İşlenmiş Veri (sağ) 

 Benzer ortamın IHA ile elde edilmiş nokta bulutu Şekil 

8’de verilmiştir. 

 

Şekil 8: IHA 3B LiDAR Nokta Bulutu İzometrik 
Görünüş – Ham Veri (sol), İşlenmiş Veri (sağ) 

Şekil 8’de izometrik görünüşü verilen nokta bulutunun XY 

düzleminde kuş bakışı görünüşü Şekil 9’da verilmiştir. 

 

Şekil 9: IHA 3B LiDAR Nokta Bulutu XY Düzlemsel 

Görünüş – Ham Veri (sol), İşlenmiş Veri (sağ) 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada özellikle mobil robotik uygulamalarında mevcut 

olan 3B nokta bulutlarının sadeleştirilmesi problemi üzerinde 

durulmuştur. Bu amaca hizmet edebilmek için literatürde daha 
çok geometrik özniteliklerin ifade edilmesinde kullanılan 

Tensör Oylaması tekniğinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada 

mevcut Tensör Oylaması metodunun eklemeler yapılarak bu 

yöntemin sadece geometrik özniteliklerin çıkartılmasında değil 
aynı zamanda nokta bulutunun yoğun olan kısımlarının 

örnekleme yardımıyla seyrekleştirilerek nokta sayısı daha 

düşük olan ve geometrik özniteliklerin korunduğu örneklenmiş 

bir nokta bulutunun elde edilmesinde kullanılması 
hedeflenmiştir. Elde edilen verilen incelendiğinde IKA’nın elde 

ettiği nokta bulutu sayısının 347137’den 23113’e düşürüldüğü, 

yani nokta bulutu içerisindeki noktaların %93.34’ünün 

kaldırıldığı görülmüştür. Bu nokta bulutunun depolandığı 
dosyanın boyutunun 11624KB’tan 774KB’a düştüğü 

görülmüştür. Aynı şekilde IHA’nın elde ettiği nokta bulutu 

sayısının 173930’dan 10860’a düşürüldüğü, yani nokta bulutu 

içerisindeki noktaların %93.76’sının kaldırıldığı görülmüştür. 
Bu nokta bulutunun depolandığı dosyanın boyutunun 

5776KB’tan 352KB’a düştüğü görülmüştür. 

Gelecek çalışmalarda örneklenmiş olan bu nokta 

bulutlarının geometrik özellikleri korunarak örneklendiğinin 
matematiksel bir kıstas ile gösterimi üzerinde çalışılacaktır. 

Ayrıca, IKA ve IHA gibi birbirinden bağımsız ve farklı iki 

araçtan elde edilen iki nokta bulutunun birleştirilmesi 

çalışmaları üzerinde durulacaktır. Nokta bulutlarının 
birleştirilmesinde Iterative Closest Point (ICP) tabanlı 

yaklaşımlar kullanılacaktır. 

Teşekkür 

Bu çalışma TÜBİTAK 116E178 numaralı “Heterojen Yapılı 

Robot Takımları İçin Aktif Ezkh Yöntemi Geliştirilmesi” isimli 

projeden sağladığı destekle tamamlanmış olup yazarlar 
TÜBİTAK’a teşekkürü bir borç bilirler. 
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{yilmazabdurrah1, temeltash2}@itu.edu.tr

Özetçe

Bu çalışmada afin ICP olarak kısaltılan Afin Ardışık En Ya-
kın Nokta yöntemi kullanılarak hassas konumlama algoritması
önerilmiştir. Özü iki nokta bulutu arasındaki dönüşümün iteratif
olarak bulunması olan ICP aslında bir nokta bulutu eşleştirme
yöntemidir. Ancak bu eşleştirmedeki yüksek performansı ne-
deniyle konumlama algoritmalarında da kullanılmaktadır. Ge-
leneksel ICP iki nokta bulutu arasındaki dönme ve öteleme
ilişkisini bulduğundan bir noktanın diğer bir bilinen noktaya
göre konum ve yöneliminin tespit edilmesi mümkündür. An-
cak afin ICP iki nokta bulutu arasındaki dönme ve öteleme ye-
rine afin bir dönüşüm bulduğundan robotik uygulamalarda ko-
numlama problemine daha önce uygulanmamıştır. Bu çalışma
kapsamında afin ICP’nin akıllı fabrikalarda kullanılacak olan
Otonom Taşıyıcı Araçların (OTA) istasyona başarılı bir şekilde
yanaşmasını sağlayan hassas konumlama problemine uygula-
ması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Geliştirilen algorit-
manın başarısı ve geleneksel ICP ile konumlamaya olan üstün-
lüğü benzetim ortamında gösterilmiştir.

Abstract

In this study, Affine Iterative Closest Point, abbreviated as
affine ICP, based fine localization algorithm is proposed. ICP
is a point cloud registration method, the essence of which is
to recursively find the transformation between two point clo-
uds. However, due to its high performance in this registration, it
is also used in localization algorithms. Since conventional ICP
finds the rotation and translation relationship between two point
clouds, it is possible to determine the pose of one point relative
to another known point. However, since the affine ICP finds an
affine transformation instead of rotation and translation between
two point clouds, it has not previously been utilized to the lo-
calization problem in robotic applications. Within the scope of
this study, necessary arrangements have been made for appl-
ying affine ICP to the precise localization problem. In this way,
it is aimed that the Autonomous Guided Vehicles (AGVs) to
be used in smart factories will be docked a station successfully.

The success of the developed algorithm and its superiority to
positioning with conventional ICP are shown in simulation.

1. Giriş
Endüstrileşmeye doğru atılan ilk adım olan Sanayi Devrimi,
buharla çalışan makinelerin üretim üzerindeki etkisiyle gerçek-
leşti. Endüstrileşme süreci, elektriğin, üretim hatlarının ve seri
üretimin keşfi ile yeni bir devrim yaşadı ve bilgisayar ve oto-
masyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hızla büyüdü. An-
cak günümüzde seri üretim kavramı önemini yitirmekte ve ki-
şisel üretim algısı önem kazanmaktadır. Bu sebeple endüstri-
leşme yolunda önemli bir adım olan Endüstri 4.0 ve akıllı fab-
rikalar kavramı ortaya atılmıştır [1]. Bu kapsamda daha hızlı ve
verimli, daha son kullanıcı odaklı ve esnek ve yeni teknoloji-
lerle donatılmış bir üretim anlayışı benimsenmiştir [2]. Günü-
müz fabrikalarının yerini alacak olan akıllı fabrikaların gerçek
olabilmesi için bileşenlerinin (üretim hatları, montaj birimleri,
depolar ve lojistik amacıyla kullanılan mobil platformlar gibi)
akıllı hale getirilmesi gerekmektedir.

Mekanik tasarımları açısından bu sistemler akıllı fabrika-
larda kullanıma genellikle uygundur. Ancak bu çalışmada ele
alınacak bir noktadan diğerine ürün taşıma ve lojistik amacıyla
kullanılan mobil platformlar özelinde konuşulacak olursa, gü-
nümüzde bu platformların manyetik ya da farklı bir yöntemle
önceden belirlenmiş yolları takip ederek bu işlevi yerine getir-
diği görülecektir. Akıllı fabrikalarda hedeflenen ise bu mobil ro-
botların kendi kendilerini organize edebilmeleri ve fabrikadaki
tüm boş alanı arzu ettikleri şekilde kullanılabilmeleridir. Böyle
bir tam otonom sisteme ulaşmak için bu çalışmada konumlama
problemine daha özelde ise yük alma ya da bırakma yapacakları
istasyonlara yanaşma problemine odaklanılmıştır.

Literatürde mobil robotlarda konumlama probleminin çö-
zümü için en çok Kalman süzgeci (KS) ve onun varyasyonları
olan Genişletilmiş Kalman süzgeci (GKS) üzerinde durulmuş-
tur [3]. Bir diğer yöntem ise parçacık süzgeci tabanlı Monte
Carlo konumlama (MCK) yaklaşımı ve onun varyasyonlarıdır
[4, 5]. Ancak endüstriyel standartlar 5cm’nin altında konum-
lama performansı beklediğinden (hatta artık santimetre altı has-
sasiyet bekleniyor bknz. [6]) her iki algoritma da mobil robotun
hedefe yanaşması için yeterli değildir.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

314



Literatürde konumlama problemine Ardışık En Yakın
Nokta (ICP) algoritmasının uygulandığı ve başarılı sonuçlar
alındığı görülmektedir. Noktadan doğruya olan uzaklık metri-
ğini kullanan geleneksel ICP yöntemi [7] ve olasılıksal yakla-
şımla güncellenen ICP varyasyonu [8] hassas konumlama prob-
lemine uygulanmıştır. Ancak Du ve arkadaşları tarafından ge-
liştirilen afin ICP [9] daha önce konumlama probleminde kulla-
nılmamıştır.

Bu çalışmada, Higham’ın çalışmasındaki polar ayrışma ile
afin ICP üzerinde küçük ama etkili bir değişiklik yapıldı ve
akıllı fabrikalarda yanaşma problemine afin ICP uygulandı.
Önerilen algoritma simülasyonda doğrulanmıştır. Elde edilen
sonuçlar geleneksel ICP ile yanaşma sonuçlarıyla karşılaştırıl-
mış ve önerilen yöntemin üstünlüğü gösterilmiştir.

Bir sonraki bölümde genel olarak afin ICP’den bahsedilmiş-
tir. Akıllı fabrikalarda yanaşma problemine afin ICP’nin uygu-
laması Bölüm 3’te verilmiştir. Doğrulama ve test sonuçları Bö-
lüm 4’te tartışılmış, kısa bir sonuç ve gelecek çalışmalar Bölüm
5’te verilmiştir.

2. Afin Ardışık En Yakın Nokta Yöntemi
M , {mi ∈ IRn}Nm

i=1 ve P , {pi ∈ IRn}Np

i=1 verilen n-boyutlu
nokta bulutları olmak üzereM ve P sırasıyla model ve veri set-
lerini göstermektedir. Geleneksel ICP bu iki nokta seti arasın-
daki ilişkiyi dönme matrisi (R) ve öteleme vektörü (~t) cinsinden
aşağıdaki en küçük kareler (least square) yaklaşımı kullanılarak
yazılan amaç fonksiyonunu minimize ederek bulur [10].

min
R,~t,j(i)∈{1,2,...,Nm}

Np∑
i=1

‖(R~pi + ~t)− ~mj(i)‖2 (1)

Burada ~pi veri setinin i. elemanını ve ~mj(i) ise ~pi’nin model
set içindeki karşılığını göstermektedir. En genel manada, I n-
boyutlu birim matris ve R n-boyutlu kare matris olmak üzere;
robotikte dönme matrisi, det(R) = 1 ve RTR = I özellik-
lerini sağlar. Ancak bu kısıtlardan dolayı geleneksel ICP sa-
dece dönme, öteleme ve yansıma gibi rijit hareketler ve bunların
kombinasyonundan oluşan dönüşümleri başarılı şekilde eşleşti-
rebilmektedir.

Bu kısıtı ortadan kaldırmak ve rijit olmayan dönüşümlerde
dahi başarılı eşleştirme performansı elde etmek amacıyla gele-
neksel ICP, [9]’de verilen çalışmada afin ICP’ye aşağıdaki gibi
genelleştirilmiştir.

min
A,~t,j(i)∈{1,2,...,Nm}

Np∑
i=1

‖(A~pi + ~t)− ~mj(i)‖2 (2)

Görüldüğü üzere burada dönme matrisi R yerine afin matris A

kullanılmaktadır. A matrisi tersi alınabilir olmak kaydıyla her-
hangi bir matris olabilir.

2.1. Korelasyon Entropisi

Geleneksel ICP ve geleneksel afin ICP’de iki nokta seti arasın-
daki ilişki en küçük kareler yaklaşımıyla iki nokta seti arasın-
daki fark minimize edilerek bulunmaya çalışılmaktadır. Bir di-
ğer yaklaşım ise bu iki nokta seti arasındaki benzerliği maksi-

mize etme mantığından yola çıkarak türetilmiş korelasyon ent-
ropisi yaklaşımıdır. Korelasyon entropisi literatürde belirtildiği
üzere rastgele işaretlerin benzerliğini ölçen bir büyüklük oldu-
ğundan gürültülü veya uyuşmayan uç noktalar (outlier) içeren
nokta setlerinin eşleştirilmesinde daha iyi bir performans gös-
terir. Tanım olarak ele alınacak olursa korelasyon entropisi iki
rastgele değişken arasındaki benzerliği inceleyen bir metrik ola-
rak ifade edilebilir. Ölçüm alınan sensörlerin hataları rastgele
olduğundan aslında model ve veri seti rastgele nokta kümeleri
olarak düşünülebilir. Bu yaklaşım sayesinde iki nokta kümesi
arasındaki benzerliği maksimize eden ‘Maksimum Korelasyon
Entropisi Kriteri’ tanımlanarak aşağıdaki ifade elde edilebilir.

max
det(A) 6= 0,~t,

j(i) ∈ {1, 2, ..., Nm}

Np∑
i=1

exp

(
−
‖(A~pi + ~t)− ~mj(i)‖2

2σ2

)

(3)
Burada, σ sabit bir parametre olup [0, 1] aralığında değer ala-
bilmekte ve gürültülü veya uyuşmayan uç noktaların ayrıştırıl-
masında kullanılmaktadır.

3. Akıllı Fabrikalarda İstasyona Yanaşma
Problemi
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Şekil 1: ICP ile konum ve yönelim tahmini.

Hassas konumlama ile hedef istasyona yanaşılabilmesi için
OTA’nın şu anki konumunun hedef konuma göre durumu tes-
pit edilmelidir. Hedef konum ve yönelimin bilindiği varsayımı
altında OTA’nın şu anki konum ve yöneliminin hedefe göre ma-
tematiksel ifadesi Şekil 1’de verilen ilişkiler kullanılarak

~pw = Rw
r ~pr + ~dwr θc = θr + θR (4)

olarak elde edilir. Burada, ‘w’ global koordinat düzlemini (kd),
‘r’ hedeflenen konum ve yönelimde tanımlanmış kd’yi ve ‘c’
OTA’nın şu an kendi üzerinde tanımlanmış kd’yi göstermekte-
dir. ~pw ve θc OTA’nın global kd’ye göre sırasıyla şu anki ko-
numu ve yönelimi olmak üzere ~pw’nin hesaplanabilmesi için
hedefin global kd’ye göre konumu olan ~dwr ve OTA’nın şu anki
konumu ile hedef konum arasındaki uzaklık olan ~pr’nin bi-
linmesi gerekmektedir. Benzer şekilde θc’nin hesaplanabilmesi
için de hedefin yönelimi olan θr’nin biliniyor olması gerekmek-
tedir. Hedef konum ve yönelim bilindiği varsayıldığından θr ve
~dwr bilinmektedir. Ancak, OTA şu anki yönelimi ile hedef yö-

nelim arasındaki açı değeri olan θR, bununla doğrudan alakalı
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olan dönme matrisi Rw
r ve ~pr bilinmemektedir. ICP kullanarak

konumlama yapılırken ICP bu bilinmeyenleri tahmin eder.
ICP’nin doğası gereği karşılaştırma yapması gereken iki

nokta bulutuna ihtiyacı vardır. Bunlardan ilki model set olarak
kullanılmak üzere hedef noktada iken etraftan alınan ölçüm-
lerden oluşan nokta bulutu, diğeri ise OTA’nın şu anda bulun-
duğu konumdayken etraftan aldığı ölçümlere dayanarak elde
etmiş olduğu ve veri seti olarak kullanılacak olan nokta bulu-
tudur. ICP bu iki nokta bulutu arasındaki ilişkiyi dönme mat-
risi ve öteleme vektörü cinsinden elde etmeyi sağlar. Böylece
bu dönme matrisi Rw

r ve öteleme vektörü ~pr’ye karşılık gele-
ceğinden OTA’nın şu anki konum ve yönelimini tespit etmek
mümkün hale gelir.

Mobil robot uygulamalarında nokta bulutları (model ve veri
setleri) robotların gürültülü ölçüm yapan sensörleri tarafından
elde edildiğinden bu iki veri seti arasındaki ilişkiyi korelasyon
etropisi yaklaşımını kullanan afin ICP’nin daha iyi ifade edebi-
leceği söylenmektedir (bknz.[11]). Geleneksel ICP dönme mat-
risi ve öteleme vektörünü verdiğinden doğrudan konumlama
problemine uygulanabilmektedir. Ancak afin ICP dönme mat-
risi yerine afin bir matris elde etmektedir, bu nedenle daha önce
konumlama problemine uygulanmamıştır.

Afin ICP ile konumlama probleminin aşamaları Şekil 2’de
görülmektedir. Afin ICP bloğunda hedef konumdan alınmış
nokta bulutundan oluşan model set ile şu anki konumda alın-
mış nokta bulutundan oluşan veri setinin eşleştirilmesi sonu-
cunda ikisi arasındaki afin dönüşüm elde edilmektedir. Bulunan
öteleme vektörü doğrudan konum tahmininde kullanılmaktadır,
ancak afin matrisin öncelikle dönme düzlemine izdüşümünün
elde edilmesi gerekmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi 3.2
kısmında verilmiştir. Son olarak bulunan dönme matrisi ve öte-
leme vektörü kullanılarak hedef konuma göre OTA’nın şimdiki
konumu (4) bağıntısı yardımıyla hesaplanmaktadır.

Afin ICP

Rotasyon 
Düzlemine 
İzdüşüm

Konum ve 
Yönelim 
Tahmini

Model Set

Veri Seti

 A

 t

 
AR

Hedef

 
wp

 θc

 θr
 w
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Şekil 2: Afin ICP ile konum ve yönelim tahmini aşamaları.

Şekil 2’de verilen afin ICP ile konumlama yönteminin uy-
gulanabilmesi için çözülmesi gereken iki problem mevcuttur.
Bunlardan birisi model ve veri set arasındaki afin dönüşümün
nasıl bulunacağı, diğeri ise bulunan afin dönüşüm kullanılarak
nasıl konum tahminin yapılacağıdır. Aşağıda sırasıyla Afin dö-
nüşümün hesaplanması ve hesaplanan afin dönüşüm ile konum-
lama yapma konuları ele alınacaktır.

3.1. Afin Dönüşümün Hesaplanması

Genel manada ICP iki nokta kümesi arasındaki ilişkiyi veren
dönüşümü bulmak için iteratif bir süreç izler. Her iterasyonla
hedefe bir nebze daha yaklaşmayı amaçlar. Bu bağlamda k. ite-

rasyondaki dönüşümün hesaplanabilmesi için çözülmesi gere-
ken iki alt problem vardır. Bunlar;

1. İki nokta kümesindeki eşleşen noktaların bir önceki ite-
rasyonda bulunan dönüşüm kullanılarak bulunması

ck(i) = argmax
j(i)=1,2,...,Nm

Np∑
i=1

exp

(
−
‖(A~pi + ~t)− ~mj(i)‖2

2σ2

)

2. Yeni dönüşümün adım 1’de bulunan eşleşmelerden fay-
dalanarak hesaplanması

(Ak,~tk) = argmax
det(A)6=0

Np∑
i=1

exp

(
−
‖(A~pi + ~t)− ~mck(i)

‖2

2σ2

)

olup bu iterasyonlar önceden belirlenen maksimum iterasyon
sayısına ya da önceki ile yeni dönüşüm arasındaki fark belli bir
limitin altında kalana dek devam eder. İlk adımdaki iki nokta
kümesindeki noktaların eşleştirilmesi ICP’nin çok önemli bir
kısmıdır ve bu amaçla literatürde pek çok yöntem mevcuttur
(örneğin Delaunay mozaiklemesi [12], k-d ağaçları [13], vs.).
Bu çalışma kapsamında k-d ağaçları kullanılarak eşleştirme ya-
pılmıştır.

İkinci adımdaki problemin çözümü içinse [11]’de verilen
Wu ve arkadaşları tarafından yapılmış çalışmadaki yol izlene-
bilir. Öncelikle ~̄pi , [~pi, 1]T ve ~̄mck(i) ,

[
~mck(i), 1

]T ta-
nımlamaları yapılsın. Böylece adım 2’deki ifade daha kompakt
yapıda aşağıdaki gibi elde edilir.

Ak = arg max
A

Np∑
i=1

exp

(
−
‖A~̄pi − ~̄mck(i)‖

2

2σ2

)

Burada Ak, afin matris A ve öteleme vektörü ~t’nin kombinas-
yonundan oluşan yeni bir matristir. Artık hedef yeni amaç fonk-
siyonunu maksimize eden A’yı bulmaktır.Np×(n+1) boyutlu
P̄ ve M̄ matrisleri her bir satırı sırasıyla ~̄pTi ve ~̄mT

ck(i)
olarak

tanımlanacak olursa, amaç fonksiyonu J(A) aşağıdaki gibi sa-
deleştirilebilir.

J(A) = 1 F (M̄− P̄AT )

Burada 1, (1 × Np) boyutlu tüm elemanları bir olan bir satır
vektörü göstermektedir. Öte yandan F (M̄ − P̄AT ), her satırı
(Np × 1) boyutlu bir sütun vektör ~f ’e eşittir. ~f ’in her bir satırı

ise exp

(
−
‖A~̄pi − ~̄mck(i)‖

2

2σ2

)
’a karşılık gelmektedir. Bu yak-

laşım sayesinde ∂J(A)
∂A = 0 çözümü bize amaç fonksiyonunu

maksimize eden A matrisini verecektir.
(
P̄TD(~f)P̄

)
ifadesi-

nin tersi alınabildiği varsayımı altında k. iterasyon için amaç
fonksiyonunu maksimize eden A matrisi

Ak
T =

(
P̄TD(~f)P̄

)−1

P̄TD(~f)M̄ (5)

şeklinde bulunur. Burada D(~f) diyagonal elemanları ~f ’in ele-
manlarına eşit olan diyagonal matrisi göstermektedir. Afin
ICP’nin her iterasyonunda D(~f) bir önceki iterasyonda bulu-
nan Ak−1 dönüşümü kullanılarak hesaplanır.
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Şekil 3: (a) Yanaşma istasyonları (D1-D5): camgöbeği
dikdörtgenler OTA’nın yanaşacağı konum ve yönelimleri,
magenta yaylar ilgili yanaşma istasyonuna 3m uzaklıktaki

konumları temsil eder, (b) Hassas konumlama algoritmasının
performansının test edilmesi amacıyla kullanılan konum ve

yönelimler: Her bir yanaşma istasyonu için 3m yayı üzerinde 6
ayrı başlangıç konum ve yönelimi rastgele seçilmiştir.

3.2. Afin Dönüşümle Konumlama

Afin ICP ~pr’nin hesaplanması için gerekli olan öteleme vektö-
rünü üretir. Ancak bulmuş olduğu A matrisi bir dönme matrisi
değil herhangi bir afin matristir.

Barizdir ki iki ortogonal matrisin çarpımı yine ortogonal bir
matris üretir. İteratif yapısı sayesinde geleneksel ICP her iteras-
yonda bulunan dönme matrislerini çarparak nihai dönme matri-
sini türetme yoluna gider ve dönme matrisi ortogonal bir matris
olduğu için bu yaklaşım kullanılabilir.

Benzer şekilde tersi alınabilir iki matris çarpılırsa başka bir
tersi alınabilir matris elde edilir. Bu sayede her iterasyonda elde
edilen afin matrislerin çarpımı ile nihai afin matrisi türetmek
mümkündür.

Elde edilen bu nihai afin matrisin bir dönme matrisine ya-
kınsaması beklenir, çünkü afin ICP tarafından eşleştirilen iki
nokta bulutu aynı ortamda yer alan hedef konum ve aracın şu
anki konumundan alınan ölçümlerden oluşturulmaktadır. Bu-
nunla birlikte hedef konumla gerçek konum birbirine yakın
olduğundan (ICP hassas konumlama için kullanılıyor) bu iki
nokta bulutu arasındaki dönüşüm bir dönme ve ötelemenin bir-
leşiminden oluşmaktadır. Bu nedenle elde edilen nihai afin mat-
ris aslında afin matrislerin çarpımıyla elde edilen bir matris olup
eğer afin ICP nokta bulutlarını doğru eşleştirdi ise bir dönme
matrisine oldukça yakın bir matristir.

Hesaplanan bu nihai afin matrise en yakın dönme matrisi
afin düzlemdeki matrisin dönme düzlemi üzerine yansıtılması
ile bulunabilir. Bu projeksiyon işleminin yapılması amacıyla
afin matris ile dönme matrisi arasındaki Frobenius normu mi-
nimize etme yoluyla bulunan en yakın dönme matrisi [14]’de
verilen ‘Polar Ayrışma (Polar Decomposition)’ yöntemi kulla-
nılarak aşağıdaki gibi bulunmuştur.

RA = A
(√

ATA
)−1

(6)

Burada RA afin matrisin dönme düzlemi üzerine izdüşümü ile
bulunan dönme matrisini ve

√
· ifadesi de matrislerin karekö-

künü alan fonksiyonu göstermektedir.
Bu noktadan itibaren Ardışık En Yakın Nokta yönteminin

afin versiyonu ve korelasyon entropisi kriteri kullanılarak has-
sas konumlama yapmak için her şey hazır hale gelmiştir. Ge-
liştirilen algoritmanın test edilmesi için MATLAB benzetim or-
tamı kullanılmıştır.

(a) Tüm harita, tüm
algoritmalar

(b) Yakınlaşma seviyesi 1,
Tüm algoritmalar

(c) Yakınlaşma seviyesi 2,
Hedef

(d) Yakınlaşma seviyesi 2,
ICPStd

(e) Yakınlaşma seviyesi 2,
AfCor

(f) Yakınlaşma seviyesi 3,
AfCor

Şekil 4: Geleneksel ICP Yanaşma Başarısızlığı Örneği:
Yanaşma istasyonu 2, Rastgele başlangıç pozu 4 - Yanaşılacak

konum cyan dolgu ve kesikli çizgili kenar ile, AfCor ile
yanaşılan konum mavi dolgu ile, ICPStd ile yanaşılan konum

yeşil dolgu ile gösterilmiştir. Mavi kesikli çizgi yanaşma
sırasında AfCor ile takip edilen rotayı, yeşil düz çizgi ise

ICPStd ile takip edilen rotayı göstermektedir.

4. Benzetim Çalışmaları
Geliştirilen hassas konumlama algoritmasının test edilmesi için
benzetim ortamında beş farklı yanaşma istasyonu oluşturulmuş-
tur. Bu yanaşma istasyonlarından her birisi farklı konum ve yö-
nelimlere sahip olmak üzere harita üzerine Şekil 3(a)’daki gibi
yerleşirilmiştir. Her yanaşma istasyonu için hedefe 3m uzak-
lıkta olmak üzere rastgele konum ve yönelime sahip altı ayrı
başlangıç koşulu seçilmiştir (bknz. Şekil 3(b)). Her yanaşma
istasyonu için altı adet olmak üzere toplamda 30 ayrı deneyle
geliştirilen algoritmanın konumlama performansı değerlendiril-
miş ve geleneksel ICP’nin (ICPStd) sonuçları ile karşılaştırıl-
mıştır. Elde edilen sonuçlar önerilen afin ICP (AfCor) tabanlı
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hassas konumlama yönteminin üstünlüğünü göstermektedir.
Deneylerin tamamında AfCor başarılı olurken (hassas bir

şekilde OTA’yı istenen konuma taşıma), ICPStd üç defa yakın-
sayamamış ve OTA’yı istenen konuma yanaştıramamıştır (Ya-
naşma istasyonu 2 (D2) deneme 4 (T4), yanaşma istasyonu 3
deneme 5 ve 6 (D3-T5 ve D3-T6)). Bunlardan birisi olan ya-
naşma istasyonu 2 deneme 4 (D2-T4)’e ait sonuçlar Şekil 4’de
görülmektedir.

Geliştirilen AfCor algoritması hedefe başarılı bir şekilde
yanaşırken ICPStd algoritması ICP’nin iki nokta bulutu ara-
sındaki dönüşümü bulurken yaşamış olduğu yakınsayamama
problemi nedeniyle hedefe yanaşamamış ve araç harita üzerinde
rastgele bambaşka noktalara gitmiştir. Bu deneme için (D2-T4)
her iki algoritmanın elde ettiği performanslar Şekil 5’de görül-
mektedir. ICPStd’nin OTA başlangıç konumunu yaklaşık 5m
ve 15° hata ile tahmin etmesi sonucu yakınsayamadığı bu du-
rumda, AfCor hedefe konum olarak 1cm’nin, yönelim olarak
0.2°’nin altında tahmin hatası ile ulaşmıştır. Bu da geliştirilen
algoritmanın hassas konumlamada daha başarılı olduğunu gös-
termektedir.

0 10 20 30 40 50
(a)

0

5

10

0 10 20 30 40 50
(b)
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20

o
]

AfCor
ICPStd

0 5 10 15 20 25
(c)

0
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10

0 5 10 15 20
(d)

0
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1o
]

Şekil 5: Yanaşma istasyonu 2 - deneme 4 için AfCor ve
ICPStd’nin (a) konum ve (b) yönelim tahmin hataları, hedef
civarına yakınlaştırılmış versiyonları (c) ve (d)’de mevcuttur.

Benzetim ortamında kullanılan doluluk ızgarası haritasın-
daki her bir ızgara hücresi 5cm × 5cm boyutundadır. Benzetim
ortamında kullanılan OTA yapısı Şekil 6’te görülmekte olup,
OTA birisi önde birisi arkada olmak üzere iki adet 2B LİDAR’a
sahiptir ve LİDAR’lar 30m menzile sahiptir. Benzetim orta-
mında LİDAR fotonlarının ölçtüğü mesafeler taklit olarak tü-
retildiğinden bir başka deyişle haritadaki engellere göre yazı-
lımsal olarak türetildiğinden ölçüm hassaslığı 5cm’dir.

5cm’lik ölçüm hassasiyetine sahip olmasına rağmen Şekil
7’te görüldüğü üzere AfCor tüm denemelerde 2.5cm’nin altında
konumlama hatasıyla ortalamada ise 1cm’nin altında konum-
lama ve 0.5°’nin altında yönelim hatasıyla OTA’yı hedefe ya-
naştırmayı başarmıştır. Ancak ICPStd üç denemede yakınsaya-
mamış ve aracı hedefe başarıyla yanaştıramamıştır.

Genel olarak ICP’nin nokta kümesi eşleştirme performansı
OTA’nın şu anki konumu ile hedef konumu arasındaki uzaklık
azaldıkça artmaktadır. Bunun nedeni aslında ICP algoritması-
nın var olan bir nokta kümesine uygulanan rijit veya rijit ol-
mayan dönüşümler uygulandıktan sonra nokta kümeleri karşı-
laştırmadaki başarısıdır. Ancak burada her iki nokta kümesinde
birebir aynı noktaların dönüşüm uygulanmış halleri yer almadı-
ğından ve OTA ile hedef konum arasındaki uzaklık arttıkça mo-

Şekil 6: Benzetimde kullanılan OTA’nın ön ve arkasında
bulunan 2B LİDAR’ları: 180° görüş açısı ve 30m menzil.
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Şekil 7: Rastgele seçilen başlangıç konum ve yönelimleri için
tüm denemelerde elde edilen yanaşma performansları, (a)

Konum ve (b) yönelim nihai hataları.

del ve veri setindeki noktaların benzerliği azaldığından ICP’nin
eşleştirme performansı ve haliyle tahmin performansı düşmek-
tedir. Ancak afin versiyon esnekliği sayesinde bu problemin
üstesinden gelmekte ve çok daha iyi başlangıç tahmin perfor-
mansına sahip olmaktadır. Bu durumu göstermek için AfCor ve
ICPStd’nin konum tahmin hataları hedefe olan uzaklığa göre
üç ayrı bölgeye ayrılarak Şekil 8’te gösterildiği gibi incelen-
miştir. Bölge 1 olarak nitelenen kısım OTA’nın gerçek konumu-
nun hedefe en uzak olduğu aralığı kastetmektedir. Bu bölgede
ICPStd’nin konum tahmin hatası ortalama 1.6m olurken, AfCor
çok daha düşük hatalarla konum tahmini yapabilmiştir. Hedefe
en yakın bölge olan bölge 3’te ICPStd ve AfCor arasındaki gö-
receli fark azalsa da halen ICPStd daha kötü performans ser-
gilemektedir. Genel ortalamada da en iyi performans AfCor’a
aittir.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, afin ICP ve korelasyon entropisi metriğinin bir-
leşmesiyle elde edilen afin ICP versiyonu ile polar ayrışma al-
goritması birleştirilerek afin ICP’nin mobil robotlarda hassas
konumlama problemine uygulanabilir hale getirilmesi sağlan-
mıştır. Önerilen yöntem akıllı fabrikalarda kullanılması hedef-
lenen akıllı OTA’ların hassas konumlama probleminde kulla-
nılmıştır. Endüstriyel standartlara göre OTA’ların yük alıp bo-
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Şekil 8: Algoritmaların konum tahmin performansları: AfCor
ve ICPStd’nin ortalama, minimum ve maksimum tahmin

hataları.

şaltma işlemlerini yerine getirebilmesi için hedefe bir santimet-
renin altında konum hatası ile yanaşması istenmektedir. Benze-
tim ortamında planlanan beş farklı yanaşma istasyonu için top-
lamda 30 ayrı deneyle geliştirilen algoritmanın hassas konum-
lama performansı incelenmiş olup geleneksel ICP’nin sonuçları
ile karşılaştırılarak üstünlüğü gösterilmiştir. Hedefe yakın böl-
gelerde geleneksel ICP’nin de konum tahmin performansı ye-
terince iyidir ancak hedeften uzaklaştıkça bu performans hızla
düşmekte ICP’nin ıraksayarak OTA’yı başarılı bir şekilde he-
defe yanaştıramamasına neden olabilmektedir. Otuz deneyden
üçünde OTA’nın geleneksek ICP ile hedefe yanaştırılamaması
bu durumu açıkça göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışmada
küçük ama etkili bir uyarlama ile afin ICP’nin hassas konum-
lama problemine uygulanabileceği ve hassas konumlama uygu-
lamalarındaki performansının geleneksel ICP tabanlı yaklaşım-
lardan daha iyi olduğu gösterilmiştir. Gelecek çalışmalarda ge-
liştirilen yöntemin saha testleri ile doğrulanması hedeflenmek-
tedir.

6. Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 116E734 koduyla desteklen-
mekte olan ’SMART-AGV: Akıllı Fabrikalar için Ölçeklenebi-
lir AGV Sistemi’ projesi kapsamında yürütülmüştür.
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Özetçe 

Bu çalışmada, günümüzde yaygın bir şeklide kullanılan 

endüstriyel ölçekli otonom lojistik robotlar için gerçek zamanlı 

kontrol problemlerinin çözümüne yönelik bir uygulama 

platformunun tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Mekanik 

boyutlandırma, batarya boyutlandırması, mekanik tasarım, 

elektronik tasarım ve üretim süreçleri gerçekleştirilmiş, üretilen 

robot üzerinde Ziegler-Nichols yöntemiyle bir PID hız 

kontrolörü uygulaması geliştirilmiştir.   
 

Abstract 

In this study, an application platform designed and 

implemented for solving real time control problems for 

industrial scale autonomous logistics robots which are widely 

used today. Mechanical sizing, battery sizing, mechanical 

design, electronic design and production processes are realized 

and a PID speed controller application is developed with 

Ziegler-Nichols method on the produced robot. 

 

1. Giriş 

Günümüzde mobil lojistik robotların kullanımı, robotların 

özelleşmiş uygulamalara kolayca adaptasyonu ve yük 

taşınmasında sağladığı avantajlar nedeniyle tercih edilir hale 

gelmiştir. Bunun yanında, yatırımcısına sağladığı kısa ve uzun 

vadedeki ticari faydalar gözetildiğinde, hali hazırda faaliyet 

gösteren birçok firma, depolama alanlarında ve fabrika içi yük 

taşıma uygulamalarında mobil lojistik robot yatırımını 

gerçekleştirmişlerdir [1][2]. Elektronik haberleşme sistemiyle 

bütünleşik olarak çalışan mobil lojistik robotların tercih 

edilirlikleri artış gösterdikçe, birçok robot üreticisi de ihtiyaca 

hizmet edecek kapasitede kendi ürünlerini oluşturarak piyasada 

yerlerini almışlardır [3]. 

 

Mobil robotların gelişimine paralel olarak robotların ve robotik 

uygulamaların geliştirilme sürecinde kullanılmak üzere birçok 

ürün ortaya çıkmıştır. Bu tarz geliştirme platformları 

geliştiricilere kolaylık sağlamaktadır fakat çoğunlukla gerçek 

zamanlı çalışmaya uygun olmamaları ciddi bir dezavantajdır. 

Ayrıca endüstriyel uygulamalar söz konusu olduğunda, 

geliştirme platformundan gerçek platforma geçildiğinde birçok 

kontrolör yapısının yeniden ele alınması gerekmektedir.  

 

Bu bildiride geliştirilen mobil lojistik robotu platformu, 

üzerinde bulunan dSPACE MicroAutobox donanımı sayesinde 

gerçek zamanlı olarak çalışabilmekte, MATLAB/Simulink ile 

programlanabilmekte ve Matlab Control Toolbox gibi birçok 

geliştirme aracından istifade etmeyi mümkün kılmaktadır. 

Ayrıca tasarlanan alt seviye kontrol donanımı ile dSPACE 

üzerinde geliştirme süreci tamamlandıktan sonra modelin 

aktarılacağı düşük maliyetli bir kontrol birimi elde edilmiştir. 

Mobil lojistik robotu, Endüstriyel çalışma koşullarına ve 

işletme parametrelerine göre tasarlanmış ve gerçeklenmiştir.  

 

Yayının bundan sonraki içeriği şu şekildedir. Bir sonraki 

bölümde mobil lojistik robotu için tasarım isterleri ele 

alınmakta ve boyutlandırma çalışmaları yapılmakta, 3. bölümde 

mekanik tasarım süreçleri, 4. bölümde elektronik tasarım 

süreçleri işlenmektedir. 5. bölümde tasarımı ve üretimi 

gerçekleştirilen robot üzerinde PID hız kontrolörü 

gerçekleştirilerek performansı incelenmiş ve sonuçlar 

bölümüyle çalışma tamamlanmıştır. 

 

2. İsterler ve Boyutlandırma 

Piyasadaki mobil lojistik robotları ve ihtiyaçlar değerlendirip, 

tasarlanacak robotun ölçütleri belirlendiğinde; 500 Kg taşıma 

kapasitesi, 120 Kg yüksüz robot ağırlığı, 1,5 m/s maksimum 

lineer robot hızı ve 60cm x 80cm x 40cm robot ebatları gibi son 

ürün isterleri ortaya çıkmaktadır. Hareket yeteneği olarak ise 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

320



ileri-geri gitme ve kendi ekseni etrafında dönme kabiliyetine 

sahip olmalıdır. Tasarım ölçütleri olarak belirlenen bu kısıtlar, 

lojistik robotunun temel özelliklerini oluşturmaktadır. 

2.1. Motor/Redüktör ve Tekerlek Çapı Boyutlandırması 

Robotun fonksiyonel hareketini gerçekleştiren ana tahrik 

grubunun boyutlandırılması, Tablo 1’deki parametreler ve sıralı 

numaralandırılan denklemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1: Boyutlandırma Parametreleri 

Hesaplama Parametresi Sembol 

Lineer Robot Hızı: 1,5 m/s 

Tekerlek Yarı Çapı: 0,1 m 
((𝑉𝑚𝑎𝑥) 

(r) 

Taşıma Kapasitesi Emniyet Katsayısı: 1,2  

Emniyetli Toplam Ağırlık: 720 Kg (Mt) 

Tahrik Teker Sayısı: 2 adet  

Tahrik Tekeri Başına Düşen Ağırlık: 360 Kg (M) 

Yuvarlanma Direnci Katsayısı: 0,04 (u) 

Yerçekimi İvmesi: 9,81 m/s2 (g) 

Net İvme: 1 m/s2 (a) 

Eğim: 0 (sıfır kabul edilmiştir.) (θ) 

Tahrik grubu elemanlarından tekerleklerin zemine temasıyla 

oluşan; ağırlık, yer çekimi kuvveti, yuvarlanma direnci 

katsayısı ve zemin eğimi faktörlerinden kaynaklanan dirençler 

(1), (2) ve (3) denklemlerinde gösterilmiştir [4]. 

Yuvarlanma Direnci (N) 𝐹𝑓𝑟 = 𝑀 𝑔 𝑢  (1) 

Eğim Direnci (N)  𝐹θ = 𝑀 𝑔 sin (θ)  (2) 

Toplam Direnç (N)  𝐹𝑟𝑙 = 𝐹𝑓𝑟 + 𝐹θ  (3) 

NOT: Rüzgâr direnci ihmal edilmiştir. 

Motorların, hareketi için gerekli toplam tahrik kuvveti ve 

tekerlekteki dönme torku için (4) ve (5) denklemleri kullanılır. 

Tahrik Kuvveti (N)  𝐹𝑡𝑟 = 𝑀 𝑎 + 𝐹𝑟𝑙  (4) 

Tekerlekteki Tork (Nm) 𝑇𝑤ℎ = 𝐹𝑡𝑟  𝑟  (5) 

Mevcut denklemler uygulandığında, tekerlekte ihtiyaç duyulan 

toplam tork 𝑇𝑤ℎ = 50,12 Nm elde edilir. Tekerlekteki tork 

değeri; motor torku (𝑇𝑚𝑡), redüksiyon oranı (𝑁𝑔𝑟)  ve redüktör 

veriminin (𝜂𝑔𝑟) fonksiyonudur. Bu ilişki denklem (6)’da 

gösterilmektedir.  

𝑇𝑚𝑡 𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑤ℎ

𝑁𝑔𝑟 𝜂𝑔𝑟
     (6) 

Diğer taraftan, motor-redüktör çiftinin belirlenmesini sağlayan 

faktörlerden biri de robotun maksimum hız isteridir (𝑉𝑚𝑎𝑥). 

Motorların maksimum hızı ve redüksiyon oranı arasındaki ilişki 

ise denklem (7)’de ifade edildiği gibidir.  

𝜔𝑚𝑡_𝑚𝑎𝑥 =
60 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑁𝑔𝑟

2 𝜋 𝑟
   (7)

  

Bütün bu ilişkiler ve piyasadaki ürünler göz önünde 

bulundurulduğunda, redüksiyon oranı 𝑁𝑔𝑟 = 15 olan bir 

redüktör (𝜂𝑔𝑟 = 0,82 katalog değeri) ve maksimum motor 

torku  𝑇𝑚𝑡_𝑚𝑎𝑥=4,075Nm, maksimum dönüş hızı 𝜔𝑚𝑡_𝑚𝑎𝑥  = 

2149,68rpm değerlerini karşılayabilecek bir elektrik motoru 

seçilmiştir.  

En kötü senaryoda, maksimum hız değerinde istenmiş olan 

hareket performansının sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak 

motor gücü, denklem (8)’de hesaplanmaktadır.    

𝑃𝑚𝑡_𝑚𝑎𝑥  = 𝑇𝑚𝑡_𝑚𝑎𝑥   𝜔𝑚𝑡_𝑚𝑎𝑥  
 2 𝜋

60
     (8) 

 Denklem 8’de, elde edilen sonuçlar yerine koyulduğunda, 

motorun sağlaması gereken maksimum güç değeri de 𝑃𝑚𝑡𝑚𝑎𝑥
=

0,91𝑘𝑊  olarak elde edilir.  

2.2. Batarya Boyutlandırması 

Robotun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak batarya paketi 

için gerekli kapasite hesabı, tasarım parametreleri ve robotun 

tahmini hareket çevrimi göz önüne alınarak yapılmıştır. 

Öngörülen hareket çevriminde toplam çalışma zamanı 𝑡𝑡𝑜𝑡=4 

saat (14400sn), ortalama toplam ağırlık 𝑀𝑎𝑣𝑔 = 350kg 

alınmıştır. 

Robotun güç sarfiyatı; bekleme hali, sabit hızla seyir ve 

ivmelenme şeklinde üç farklı durum için ayrık olarak ele 

alınmıştır. Hareket çevrimi içinde bu üç durumda geçen 

sürelerin toplam zamana oranı sırasıyla  
1

10
, 

8

10
 ve 

1

10
 olarak 

kabul edilmiştir. 

Bekleme durumundaki (v=0) güç tüketimi 𝑃𝑖𝑑𝑙𝑒 robotun 

üzerindeki elektronik bileşenlerin tüketiminin toplamıdır ve 

yaklaşık 25W olmaktadır. Çevrim boyunca harcanan enerji 

𝐸𝑖𝑑𝑙𝑒 = ∫ 𝑃𝑖𝑑𝑙𝑒
4

0
𝑑𝑡 = 100Wh olarak hesaplanır. 

Sabit hızla seyir esnasındaki güç tüketimi denklem (9)’da 

verildiği gibi, yuvarlanma direncini yenmek için gerekli toplam 

mekanik gücün, sistemin toplam verimi 𝜂𝑡𝑜𝑡’a bölünmesiyle 

bulunur. 

 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑖𝑠𝑒 =
𝑀𝑎𝑣𝑔𝑔 𝑢  𝑉𝑚𝑎𝑥

𝜂𝑡𝑜𝑡
     (9) 

Toplam verim 𝜂𝑡𝑜𝑡; redüktör verimi, motor verimi ve sürücü 

veriminin çarpımıyla bulunur ve 0,54 olarak hesaplanmıştır. 

Çevrim boyunca harcanan enerji ise 𝐸𝑐𝑟𝑢𝑖𝑠𝑒 =
8

10
∫ 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑖𝑠𝑒

4

0
𝑑𝑡 

=1220Wh olarak hesaplanır. 

İvmelenme esnasındaki ortalama güç tüketimi 𝑃𝑎𝑐𝑐 =
 𝑀𝑎𝑣𝑔(𝑔𝑢+𝑎) 𝑉𝑚𝑎𝑥

2 𝜂𝑡𝑜𝑡
  =676,8W olacaktır. İvmelenme süresi ise 

1,5sn‘dir. Toplam çevrim boyunca ivmelenme için harcanan 

enerji 𝐸𝑎𝑐𝑐 =
1

3600

14400

1,5

1

10
∫ 𝑃𝑎𝑐𝑐

1.5

0
𝑑𝑡  = 270Wh olarak 

hesaplanır. 

Toplam enerji tüketimi 𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑖𝑑𝑙𝑒 + 𝐸𝑐𝑟𝑢𝑖𝑠𝑒 + 𝐸𝑎𝑐𝑐 

=1590Wh olarak bulunur. Buradan 48V ile çalışan sistem için 

minimum 33Ah batarya kapasitesi gerektiği sonucuna ulaşılır. 
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3. Mekanik Tasarım  

Mobil lojistik robot mekanik tasarım kısıtları, boyutlandırma 

çalışmaları neticesinde, kabul edilen robot kabiliyetlerine göre 

şekillendirilmiştir. Tekerlekli mobil robotlar için tahrik 

alternatifleri; hareket kabiliyeti, manevra kabiliyeti, eksen 

hareketlerinin kontrol edilebilirliği ve eksen hareketlerinde 

kararlılık başlıkları altında incelendiğinde, Şekil 1’de gösterilen 

diferansiyel hareket sistemine sahip altı tekerlekli ayrık sürüş 

yöntemi kullanılması tercih edilmiştir. Ayrık sürüş yönteminin, 

robotun parçalı üretiminde sağladığı kolaylıklar ve eksen 

hareketlerine elverişli yapısı, robot kontrolünde pozitif yönlü 

katkı sağlarken, eksen hareketlerinin kararlılığına doğrudan etki 

eden hassas montaj gerekliliği ise negatif yönünü 

oluşturmaktadır [5]. 

 

Şekil 1: Tahrik Alternatiflerinde Altı Tekerlekli Dizilimler 

3.1 Hareketli Aksam Tasarımı 

Bölüm 2.1’de gerçekleştirilen motor/redüktör sisteminin 

boyutlandırma çalışmasından elde edilen verilerle, mevcut 

ürünler arasından 𝑁𝑔𝑟 = 15 aktarma oranına sahip sonsuz dişli 

redüktör ve maksimum hız ve tork değerlerini sağlayan 48 volt 

fırçasız DC motor seçimi gerçekleştirilmiş, Şekil 2’de 

gösterilen yerleşimle tasarıma devam edilmiştir. 

Seçimler yapılırken, redüktör için seçenekler arasında olan ve 

sistemin hassasiyetini, boşluksuz yapısından dolayı gösterdiği 

yüksek verimle daha da iyileştirebilecek planet dişli sistemi, 

fayda/maliyet açısından değerlendirildiğinde, sonsuz dişli 

kutusu kullanılması daha uygun bulunmuştur.  

Boyutlandırma çalışmalarında teker çapı 200mm olarak 

belirlenen tahrik tekerinin seçiminde, mobil robotun hareket 

edeceği zemin ile arasındaki etkileşimin en faydalı hale gelmesi 

için; düşük yuvarlanma direncine sahip, sessiz çalışan, 

aşınmaya karşı dayanıklı, göbek kısmı döküm malzemesinden 

oluşan basınçlı püskürtme yöntemiyle kalıplanmış poliüretan 

elastomer malzeme kaplı tahrik tekerleği tercih edilmiştir. 

Robotun ön ve arka kısımlarında avare çalışan (kastor) 

tekerlekler de yine aynı malzemeden seçilmiştir. Tekerlek 

seçimlerindeki tasarım ölçütü, emniyetli toplam ağırlık (720 

Kg) parametresi gözetilerek ilerlenmiştir. 

Lojistik mobil robotun, yüksüz ve yük altındaki değişken 

ağırlık aralıklarında; ivmelenme ve yavaşlama esnasında ve 

hareket ettiği zeminden kaynaklı bozukluklarda tekerleklerin 

zemin ile sürekli temasının sağlanması  için çelik yaylardan 

faydalanılarak bir süspansiyon sistemi oluşturulmuştur.  

 

Şekil 2: Hareketli Kısımların Robot Üzerindeki Yerleşimi 

3.2 Yapısal Tasarım 

Mobil lojistik robotu oluşturan talaşlı imalat metal parçalarının 

yapısal tasarımı, yük altındaki davranışlarının hem gerilim hem 

de yer değiştirme analizleri yapılarak inşa edilmesi önemlidir. 

Şekil 3’te görülen yer değiştirme analizi mobil robotun taşıyıcı 

plakasının analiz çalışmalarına örnek teşkil etmektedir. Bu 

çalışmalarda farklı malzemeler ve plaka et kalınlıkları 

kullanılarak, mekanik sistemin istenilen hassasiyet içerisinde 

kalması gözetilerek ilerlenmelidir. Analizlerin sonucuna göre 

yapılan tasarımın, mekanik dayanımı, üretime elverişli olduğu 

belirlenmiş ve devam edilmiştir.  

 

Şekil 3: Alt Şasi Plakasının Yük Altında Deplasman Analizi 

Yapısal tasarımda malzeme seçimi en önemli etkenlerden 

biridir. Boyutlandırma yaparken, yüksüz robot ağırlığı için, 

hem ağırlık sınırını aşmayacak kadar hafif olması, hem yapısal 

dayanım olarak üzerine gelecek yükleri karşılaması için 

mukavim yapıda olması, hem de imalat kolaylığı (kolay 

işlenebilirlik) oluşturacak malzeme seçimi yapılması son 

derece önemlidir. Bütün bu parametreler değerlendirildiğinde, 

robot parça malzemeleri için Alüminyum 5083-F seçilerek 

devam edilmiştir. 

 

4. Elektronik Tasarım 

Robot sistemine ait elektronik alt birimler ve birbirleriyle olan 

ilişkileri Şekil 4’te gösterilmektedir. Hesaplama yeteneği olan 

2 temel birim vardır. Bunlar, sırasıyla “Üst Seviye Otonomi 

Birimi” ve “Alt Seviye Kontrol Birimi’dir. Üst Seviye Otonomi 

Birimi’nin görevi, robota ait otonom sürüş için gerekli 

konumlandırma, haritalama ve planlama gibi üst seviye 
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problemlerin çözümüdür. Buna dair ihtiyaç duyacağı LIDAR, 

kamera veya ultrasonik algılayıcı gibi çevresel algılayıcılar 

doğrudan bu birim tarafından okunacaktır. Ayrıca yine bu 

birimin ihtiyaç duyacağı tekerlek dönüş hızları veya ivmeölçer 

gibi veriler, Alt Seviye Kontrol birimi tarafından kendisine 

iletilmektedir. Bütün unsurlara ihtiyaç duyduğu enerjiyi 

sağlayan bir akü grubu ve gerilim seviyelerini istenen seviyeye 

dönüştüren bir güç birimi de sistem bileşenleri arasındadır.  

Bu yayına konu olan temel kısım ise “Alt Seviye Kontrol 

Birimi’dir. Alt Seviye Kontrol Birimi’nin görevleri, üst 

birimden kendisine gelen motor referans sinyallerini takip 

edecek kontrolörleri barındırmak ve kullanıcı ara yüz birimini 

yönetmektir. Bu nedenle, yaptığımız çalışmada, farklı 

kontrolörleri hızlıca uygulayıp sonuçlarını analiz etmemize 

olanak sağlayan dSPACE firmasına ait MicroAutoBoxII 

donanımı Alt Seviye Kontrol Birimi olarak kullanılmaktadır. 

 

Şekil 4: Robota Sistemine Elektronik Alt Birimler   

Hızlı kontrol prototipleme (RCP) ve döngü içinde donanım 

(HIL) sistemleri, uzunca bir zamandır özellikle otomotiv, 

robotik ve havacılık gibi sektörlerde yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır [6] [7]. Bu çalışmada RCP-HIL altyapısı için 

dSPACE firmasının şekil 5’te görülen MicroAutoBoxII ürünü 

kullanılmıştır. dSPACE platformu,  Matlab/Simulink üzerinde 

gerçek zamanlı kontrol uygulamaları geliştirmeye ve test 

etmeye imkan veren  yazılımlar ve donanımdan oluşmaktadır. 

Bu sayede Matlab’in içerdiği birçok gelişmiş kontrolör tasarım 

aracı da (Toolbox) geliştirme sürecinde kullanılabilmektedir.    

MicroAutoBox donanımı, üzerinde çok sayıda analog, dijital 

giriş çıkış ve haberleşme ara yüzü bulundurmaktadır.  

Motorlara giden hız ve yön referansları, motorlara bağlı 

enkoderlerden gelen sinyaller, akım ve gerilim ölçümü için 

gelen analog sinyaller ve diğer bileşenler MicroAutoBox 

donanımına bağlanarak robotun elektriksel altyapısı 

oluşturulmuştur. Ayrıca üst seviye otonomi birimi ile de 

bağlantısı seri haberleşme ara yüzü üzerinden sağlanmıştır. 

Robotun hareket halindeyken uzaktan kontrol edilebilmesi 

verilerin izlenebilmesi için de bir kablosuz yönlendirici sisteme 

eklenmiştir. 

 

 

Şekil 5: dSPACE® MicroAutoBoxII™   

dSPACE üzerinde MATLAB/Simulink kullanılarak algoritma 

ve kontrolör geliştirme süreci tamamlandıktan sonra 

kontrolörlerin üzerine aktarılacağı, uygun maliyetli bir 

mikroişlemci platformu da ayrıca tasarlanmıştır. Robotun tüm 

alt bileşenlerini kumanda eden ve üst seviye otonomi birimi ile 

haberleşen bu donanım şekil 6’da görülmektedir.   

 

 

Şekil 6: Alt seviye kontrol için geliştirilen mikroişlemci 

platformu   

 

Bu kartın programlanması için dSPACE için geliştirilen model 

MATLAB Embedded Coder™ kullanılarak doğrudan bu 

donanım için de kullanılabilmektedir. Ayrıca işlemci için 

manuel olarak da kod yazılabilir.    

 

5. Uygulama 

Mekanik ve elektronik tasarımların tamamlanmasının ardından 

mobil lojistik robotunun üretimi, montajı ve elektriksel 

bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Şekil 7’de robotun montaj 

sonrası hali görülmektedir. 
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Şekil 7: Üretimi ve montajı yapılmış mobil lojistik robotu   

Tasarlanan sistemin işlevselliğini göstermek adına, robota ait 

alt seviye kontrolörlerden, “motor hız kontrolörü” 

gelişirilmesine yönelik bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Kontrolör olarak oransal-integral-türev (PID) yapısı 

kullanılmıştır. PID kontrolörün genel ifadesi denklem (10)’da 

verilmiştir 

 𝐺𝑐(𝑠)  =  𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝐷s  (10) 

 

Şekil 8: kapalı çevrim blok diyagramı 

Sistemin kapalı çevrim blok diyagramı Şekil 8’de gösterildiği 

gibidir. Robotun ne şekilde hareket etmesi gerektiğine karar 

veren üst seviye kontrolör bu isteklerini, robot kinematik 

denklemlerini gözeterek motor hızları cinsinden ifade etmelidir. 

Motor hız referansları ise (𝑉𝑟𝑒𝑓), alt seviyedeki 2 motor 

tarafından ayrı ayrı takip edilmek zorundadır. Şekil 9’da 

gösterilen kontrolöre giren hata sinyali, kontrolör çıkışında tork 

isteğine dönüşmektedir.  Sistemde yer alan her bir motor 

sürücüsü tork modunda çalışmaktadır ve kendilerine gelecek 

tork isteğini, 0-5V’luk analog gerilim sinyali olarak almaktadır.   

 

 

Şekil 9: Alt Seviye Motor Hız Kontrolü Blok Diyagramı 

PID kontrolör tasarımı için Ziegler-Nichols deneysel yöntemi 

uygulanmıştır [8].  Bu deneysel yönteme göre, sistem öncelikle 

yalnızca oransal bir kontrolör kullanılarak osilasyona sokulur. 

Daha sonra, osilasyona girdiği ilk yerdeki oslilasyon periyodu 

(𝑇𝑢) ve osilasyona sokan oransal değer (𝐾𝑢) kaydedilerek PID 

kontrolörün katsayıları belirlenir. PID katsayılarının 

belirlenmesinde kullanılan tablo, Tablo 2’de özetlenmiştir.  

Tablo 2: Ziegler Nichols İle PID Kontrolör Katsayılarının 

Bulunması [8] 

𝑲𝒑 𝑲𝒊 𝑲𝒅 

0.6𝐾𝑢 1.2𝐾𝑢/𝑇𝑢 3𝐾𝑢𝑇𝑢/40 

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, sistem yanıtının, 𝐾𝑢 =
0.55 değerinde osilasyona girdiği ve osilasyon periyodunun da 

𝑇𝑢 = 0.55𝑠𝑛 olduğu gözlemlenmiştir. Buna Tablo 5.1 

yardımıyla hesaplanan kontrolör katsayıları ise sırasıyla 𝐾𝑝 =

0.33 , 𝐾𝑖 = 1.2 ve 𝐾𝑝 = 0.0227 olarak elde edilmiştir. Bu 

katsayılar kullanılarak tasarlanan PID kontrolör sisteme 

uygulandığında; sistem yanıtı, kontrol işareti ve referans 

sinyalini içeren deney cevabı, Şekil 10’da gösterilmektedir.  

 

Şekil 10: Ziegler Nichols ile Tasarlanan PID Kontrolör Deney 

Cevabı 

Şekil 10 incelendiğinde, yaklaşık %22’lik bir aşım, 0,81sn’lik 

bir oturma süresi ve sürekli hal hatasının olmadığı 

görülmektedir. Bu değerler, sistem performansının kabul 

edilebilir mertebelerde olduğunu bize göstermektedir. Bunun 

yanı sıra, elde edilen PID katsayıları daha farklı performans 

kriterleri için iyi bir başlangıç değeri olarak kabul edilebilir ve 

üzerlerinde ufak oynamalar yapılabilir. 

    

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada endüstriyel ölçekli otonom lojistik robotlar için 

gerçek zamanlı kontrol problemlerinin çözümüne yönelik bir 

uygulama platformunun tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu 

platformun tasarımında gerçek ticari sistemler ile eşdeğer 

tasarım parametreleri kullanılmış, boyutlandırma, mekanik 

tasarım, elektronik tasarım aşamaları gerçekleştirilmiş, 

tasarlanan robot imal edilmiş ve üzerinde bir hız kontrolörü 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
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Özetçe

Bu çalışmada, hızlı bir yolcu treni için sürüş güvenliğini
bozmadan yolcu konforunu artırabilecek aktif kontrolcü tasa-
rımı amaçlanmıştır. Aracın sadece düşey kuvvetleri ele alın-
mıştır. Altı-serbestlik dereceli yarım araç modeli üzerinde ça-
lışılmış olup nivelman rassal yol bozukluklarına aracın tepki-
leri incelenmiştir. Tasrım problemi çok-amaçlı H2/H∞ op-
timizasyon problemi olarak tanımlanmış ve doğrusal-matris-
eşitsizlikleri kullanılarak durum- geri beslemeli kontrol tasarı-
mının teorisi özetlenmiştir. Tüm durumların ölçümünün müm-
kün olmaması sebebiyle elde edilen kontrol kazanç matrisinden
yararlanılarak sadece dört durumun ölçüldüğü statik-çıktı-geri
beslemeli kontrol tasarımı doğrusal-matris-eşitsizlikleri kulla-
nılarak gerçekleştirilmiştir. MATLAB LMI Kontrol araç kutusu
kullanılarak Siemens ICE tren parametreleri için benzetim ça-
lışmaları yapılmıştır ve sonuçlar aracın frekans yanıtları üze-
rinde tartışılmıştır.

Abstract

In this study, an active controller is intended to design that
improve the ride comfort without any degredation on ride sa-
fety. The only vertical forces of the vehicle is investigated. The
vehicle resposnes to the cross-level stochastic track irregulari-
ties are studied with vehicle six-degree-of freedom half car mo-
del. The design problem is defined as a multi-objectiveH2/H∞
optimization problem and the state feedback controller design
theory with linear matrix inequalities is summarized. Since it is
impossible to measure all states , by using the obtained cont-
rol gain matrix the static-output-feedback controller is designed
with four states measurements. The simulations are done for
Siemens ICE high speed passenger train parameters by using
MATLAB LMI Control Toolbox and the resulsts are discussed
on the frequency responses of the vehicle.

1. Giriş

Demiryolu taşımacılığının diğer ulaşım sistemleri ile rekabet
edebilmesi daha hızlı, güvenilir ve ucuz olabilmesi ile müm-
kündür. Fakat diğer ulaşım araçlarından farklı olarak demiryolu
araçlarında yüksek hızlar yolun yapısının izin verdiği limitler
ile belirlenebilmektedir [1]. Bu kısıtı aşabilmek için hızlı tren-
ler için ayrılmış olan kurp bulundurmayan daha düz yollar ya-
pılması önerilmektedir. Bu çözüm oldukça yüksek maliyetlere
ihtiyaç duymaktadır. Araçlardaki titreşimin ana kaynağının yol
bozukluklarının oluşturduğu gürültüler olduğu bilinmektedir.
Dolayısıyla yüksek maliyetlere ek olarak, sürekliliğin sağlana-
bilmesi yolların düzenli bakım ve onarımı ile gerçekleştirilebi-
lecektir [2]. Bu nedenle son dönemde yapılan çalışmalar demir-
yollarında yüksek hız isterlerini karşılayabilecek alternatif çö-
zümler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, demiryolu araç ta-
sarımlarının geleceğini daha hafif ve basit yapılı taşıtların oluş-
turması planlanmaktadır [3, 4]. Yapısal olarak sadeleştirilmiş
ve hafifletilmiş araçlar hızlanma, maliyet, enerji verimliliği ve
yola iletilen kuvvetlerde önemli ölçüde azalma gibi avantajlar
sağlamaktadır. Avantajlarının yanı sıra, hafifletilmiş bu araçla-
rın esnekliğinin arttığı ve sönümünün azaldığı gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak da özellikle insan bedeninin hassas olduğu düşük
frekans bandında aracın esnek ve rijit gövde titreşimleri yolcu
konforu açısından problem oluşturmaktadır [5].

Gelişen mekatronik sistemlerin araçlarda kullanılabilmesi
ile yarı-aktif ve aktif süspansiyon sistem tasarımları bu proble-
min çözümünde bir diğer alternatiftir [1]. [6]’de Siemens ICE
treni rijit gövde için yarı-aktif, aktif ikincil ve aktif birincil süs-
pansiyon tasarımları yapılmıştır. Aktif tasarımlarla yarı-aktif ta-
sarımlara göre yolcu konforunun yanı sıra sürüş güvenliği açı-
sından da önemli ölçüde iyileştirmeler elde edilmiştir. [7]’da
ise hem rijit hem de elastik araç modlarının aktif tasarımlar
ile kontrol edilebileceği gösterilmiş ve yapılan benzetim çalış-
maları ile desteklenmiştir. Aktif süspansiyon sistemleri kuvvet
üreteci olarak eyleyici (pnömatik, hidrolik ve/veya elektriksel),
geri beslemede algılayıcı (ölçüm sistemleri) ve kontrol algorit-
masını içeren kontrolcü bileşenlerinden oluşmaktadır [8]. Kont-
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rolcü için geliştirilen kontrol algoritmasının iyi çalışabilmesi ise
uygun sayıda eyleyici ve algılayıcının sistemde en doğru nok-
talara yerleştirilmesi ile mümkündür [9]. Bu motivasyonla, bu
çalışmada Siemens ICE treni için sürüş güvenliğini bozmadan
yolcu konforunu iyileştirebilecek iki farklı kontrolcü tasarımı
gerçekleştirilmştir. İlk olarak sistemin tüm durumlarının ölçü-
lebildiği varsayılarak çok amaçlı durum-geri beslemeli kont-
rolcü Doğrusal-Matris-Eşitsizlikleri (LMI’s) kullanılarak tasar-
lanmıştır. Gerçekte uygulaması mümkün olmayan bu tasarım-
dan yararlanarak sadece araç gövdesi ve boji gövdelerine ikincil
süspansiyon sisteminin bağlantı noktalarından alınacak hız öl-
çümleri ile çok amaçlı statik-çıktı geri beslemeli kontrolcü tasa-
rımı yapılmış ve MATLAB LMI Kontrol araç kutusu kullanılarak
elde edilen benzetim sonuçları tartışılmıştır.

Bu çalışma şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm-2’de hızlı
yolcu treni için altı-serbestlik-dereceli yarım araç matematiksel
modeli açıklanmıştır. Matematiksel modeli verilen bir sistem
için çok-amaçlı H2/H∞ durum-geri beslemeli kontrolcülerin
doğrusal matris eşitsizlikleri kullanılarak tasarlanması özetlen-
miştir. Sürüş güvenliğini bozmadan yolcu konforunu artıran
durum-geri beslemeli ve statik -çıktı-geri beslemeli kontrolcü
tasarımları Siemens ICE hızlı yolcu treni için gerçeklenmiş ve
benzetim sonuçları Bölüm-3’de tartışılmıştır. Çalışma Sonuçlar
bölümü ile tamamlanmaktadır.

2. Matematiksel Modelleme
Şekil 1 Siemens ICE hızlı treni için altı-serbestlik dereceli
(6DOF) matematiksel modeli göstermektedir. Modellemede
tüm kütleler rijit kabul edilmiş olupmc araç gövdesi vemt boji
gövdeleri zıplama (zc, zt1, zt2) ve kafa vurma (θc, θt1, θt2)
hareketlerini gerçekleştirebilmektedir. i, j = 1, 2 için si ikincil
süspansyion sapmalarını ve sij boji ile tekerlekler arasındaki
yer değiştirmeyi göstermektedir. Tüm sürüş boyunca tekerlek-
ray arasında rijit bir temas olduğu ve aracın 180 km/sa sabit
hızla gittiği varsayılmıştır.
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Şekil 1: Siemens ICE vagon 6DOF matematiksel modeli.

Demiryolu araçlarında ana titreşim girdisi yol bozukluk-
ları olup, bu çalışmada Federal Railroad Administration (FRA)
kurumunun demiryolu araçlarının yatay ve düşey kuvvetlerinin
analitik olarak incelenebilmesi için standartlaştırdığı dört farklı
yol modelinden nivelman (cross-level) rassal yol bozukluğu is-
tatistiksel modeli kullanılmıştır. Modelleme ile ilgili detaylar
[6]’da bulunmaktadır ve yer kısıtı nedeniyle tekrar edilmemiş-
tir. Sıfır-ortalama beyaz gürültü η girdisinden z∞ = [sij ]

T ,

z = [z̈c θ̈c s1 s2]T ve y = [ż1 ż2 żt1 żt2]T çıktı vektörlerine
tanımlanan genişletilmiş durum-uzay formu eşitlik (1) ile ve-
rilmiştir. Burada durum vektörü xnx×1, kontrol girdisi unu×1,
bozucu girdi ηnη×1, ölçüm vektörü yny×1 ve kontrol edilmek
istenen çıktı vektörleri znz×1 ve z∞n×1 şeklinde tanımlanabi-
lir.

P :


ẋ = Ax+B1η +B2u

z∞ = C∞x+D∞1η +D∞2u

z = C2x+D21η +D22u

y = Cy

(1)

3. Çok-Amaçlı H2/H∞ Kontrolcü Tasarımı
Bu çalışmada sürüş güvenliği bozulmadan yolcu konforunun
iyileştirilmesi için aktif kontrol tasarımı problemi çalışılmış-
tır. Problem 1 ile çok-amaçlı optimizasyon problemi elde edil-
miş ve çözümü için doğrusal-matris-eşitsizlikleri kullanılmıştır
[10].

Problem 1 Kapalı döngü sistemi kararlı hale getirecek ve aşa-
ğıda tanımlanan problemi çözebilecek u = Kx ile tanımlanan
kontrol kazanç matrisi K’yı bulalım.

min ||Tz̈cη||22 + ||Tθ̈cη||
2
2 + ||Ts1η||22 + ||Ts2η||22

s.t. ||Tz∞η||2∞ < γ2
0

(2)

Bu çalışmada K kazanç matrisi iki farklı yolla elde edilmiş-
tir. Bunlardan ilki durum geri beslemeli kontrol kazanç mat-
risiKSF diğeri iseKSOFCy olarak tanımlanan statik-çıktı-geri
beslemeli kontrol kazanç matrisidir. Kazanç matrislerinin elde
edilmesi doğrusal matris eşitsizlikleri kullanılarak gerçekleşti-
rileceği için önce literatürde verilen teori özetlenecektir [10, ?].

3.1. Durum Geri Beslemeli Kontrol

Şekil 2 durum-geri beslemeli kontrol yapısını göstermekte-
dir. Durum geri beslemeli kontrolde tüm durumların ölçül-
düğü varsayılacak ve nu × nx boyutundaki kazanç matrisi
K := KSF olarak tanımlanacaktır. Problem 1’in doğrusal-
matris-eşitsizlikleri ile çözümü için aşağıda özetlenen teoremler
kullanılacaktır.

Matematiksel

model,

η
z

¥

2
z

x

u

K

P

Şekil 2: Durum-geri beslemeli kontrol.

Teorem 1 H∞ Performans:
Girdi η(t) ile çıktı z∞(t) arasında tanımlanan kapalı

döngü transfer fonksiyonunun (Tz∞η) kare-kök-ortalama (rms)
kazancınının pozitif γ değerini aşmaması ancak ve ancak aşa-
ğıdaki eşitsizliği sağlayan simetrik X∞ > 0 matrisinin varlığı
ile mümkündür [10].
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 He {(A+B2KSF )X∞} 0 ∗ ∗
B1 −I ∗

C∞X∞ D∞1 −γ2I

 < 0 (3)

Teorem 2 H2 Performans:
Girdi η(t) ile çıktı z(t) arasında tanımlanan kapalı döngü

transfer fonksiyonunun (Tzη) H2 normunun pozitif ν değerini
aşmaması ancak ve ancak aşağıdaki eşitsizlikleri sağlayan si-
metrik X2 > 0 ve W matrislerinin varlığı ile mümkündür [10].(

He {(A+B2KSF )X2} B1

∗ −I

)
< 0, (4)

(
X2 (C2 +D22KSF )X2

∗ W

)
> 0, (5)

Trace(W ) < ν2 (6)

Tanımlanan doğrusal-matris-eşitsizlikleriin işlenebilmesi için
eşitlik (7) ile gösterilen tek bir Lyapunov matrisi aranmaktadır.

X := X∞ = X2 (7)

Yukarıda verilen eşitsizlikler (3)-(6) konveks olmayıp, Y :=

KX ile değişkenler yeniden tanımlanarak çok-amaçlı durum
geri beslemeli kontrol problemi için LMI formülasyonu eşitsiz-
likler (8)-(12) ile elde edilmektedir.

Problem 2 Aşağıdaki eşitsizlikleri sağlayabilen Y, X, W, γ2

ile αγ2 + βTrace(W ) ifadesini küçültelim.

 He {AX +B2Y } ∗ ∗
B1 −I ∗
C∞X D∞1 −γ2I

 < 0 (8)

γ2 < γ2
0 (9)

(
He {AX +B2Y } B1

∗ −I

)
> 0, (10)

(
X C2X +D22Y

∗ W

)
> 0, (11)

Trace(W ) < ν20 (12)

Durum-geri-beslemeli kontrol teorik olarak iyi çalışan fakat
tüm durumların ölçülebilmesi üzerinde fiziksel limitlerin bulun-
ması gibi problemler nedeniyle araştırmacıları çıktı-geri besle-
meli kontrolcü kullanımına yönlendirmektedir [11]. Kontrol te-
orisi ve uygulamalarında ise kolay gerçeklenebilir ve basit ya-
pıda olması sebebiyle statik-çıktı geri beslemeli kontrolcü sen-
tezi son dönemde yaygın olarak çalışılmaktadır. Konveks olma-
yan yapısı nedeniyle statik-çıktı geri beslemeli kontrol proble-
minin çözümü için bir takım çözümler önerilmektedir [12]. Bu
çalışmda doğrusal-matris-eşitsizliklerinden yararlanılarak çö-
züm gerçekleştirilecektir.

0He {M} = M +MT

3.2. Statik Çıktı Geri Beslemeli Kontrol

Problem 1’i statik-çıktı geri beslemeli kontrolcüler ile çözebil-
mek için kazanç matrisi K = KSOFCy şeklinde iki matrisin
çarpımı ile ifade edilmektedir. BuradaCy tam ranklı ve ny×nx
(ny < nx) boyutludur. Kazanç matrisi K bulunmak istendi-
ğinde Problem 3 ortaya çıkmaktadır.

Problem 3 Eşitsizlikler (8)-(12) ile verilen LMI probleminin
çözümü için Y X−1 çarpımını aşağıda gösterildiği gibi iki çar-
pana ayıran KSOF kazanç matrisini bulalım.

Y X−1 = KSOFCy (13)

Burada doğrudan KSOF kazanç matrisini bulabilmek zor
olduğundan değişkenlerin aşağıdaki eşitlikteki gibi yeniden ta-
nımlanması önerilmektedir [13, 14, 15].

X := QXQQ
T +RXRR

T

Y := YRR
T

(14)

XQ > 0 ve XR > 0 simetrik matrisler iken YR genel bir
matristir. Q matrisi Cy matrisinin çekirdeğinin temelinden (ba-
sis of kernel) oluşmaktadır. R matrisi ise R = C†y + QL ile
hesaplanabilmektedir. C†y Cy matrisinin sözde-tersini (pseudo-
inverse) gösterirken L kullanıcı tarafından seçilecek uygun bo-
yutlardaki herhangi bir matris olabilmektedir. Doğrusal-matris-
eşitsizlikleri ile tanımlanan optimizasyon probleminin çözülebi-
lirliği L matrisinin seçimi ile değişebilmektedir. Bu problemin
önüne geçebilmek için literatürde iki aşamalı bir süreç öneril-
mektedir [14, 15].

• Adım-1: Durum geri beslemeli kontrol problemi çözülür
ve eşitlik (7) ile verilen Lyapunov matrisi bulunur.

• Adım-2: Eğer durum-geri beslemeli kontrol problemi
çözülebilir ise L matrisi aşağıdaki gibi seçilebilir.

L = Q†XCyT (CyXV
T
y )−1 (15)

Eşitlik (14) ile yeniden tanımlanan değişkenleri eşitsizlik-
ler (8)-(12)’de yerine yazdığımızda statik-çıktı-geri beslemeli
kontrol problemi aşağıdaki gibi - Problem 4- elde edilecek-
tir. [16]’e göre durum-geri beslemeli kontrol problemi (Prob-
lem 2) çözülebilir ise statik-çıktı geri beslemeli kontrol prob-
lemi (Problem 4) de çözülebilirdir ve durum geri beslemeli
kontrol probleminin çözümü için bulunanX matrisi statik-çıktı-
geri beslemeli kontrol probleminin çözümünde kullanılacak L
matrisinin belirlenmesinde kullanılabilir. Tüm bu değişiklikler
uygulandıktan sonra kazanç matrisi KSOF aşağıdaki teoremle
kolaylıkla hesaplanabilir.

Teorem 3 Eşitlik 14 ile tanımlanan X matrisinin tekil olma-
ması (nonsingular) durumunda XR matrisi de tekil olmayan
matris olur ve KSOF = YRX

−1
R için Y X−1 = KSOFCy

sağlanır [14].

Problem 4 Aşağıdaki eşitsizlikleri sağlayabilen
YR, XR, XQ, W, γ2 ile αγ2 + βTrace(W ) ifadesini
küçültelim.
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 He {Γ1} ∗ ∗
BT1 −I ∗
Γ2 D∞1 −γ2I

 < 0, (16)

γ2 < γ2
0 , (17)

(
He {Γ1} ∗
BT1 −I

)
< 0, (18)

(
QXQQ

T +RXRR
T Γ3

∗ W

)
> 0, (19)

Trace(W ) < ν20 (20)

Eşitsizliklerde verilen Γ1, Γ2, Γ3 aşağıda tanımlanmıştır.

Γ1 = AQXQQ
T +ARXRR

T +B2YRR
T ,

Γ2 = C∞QXQQ
T + C∞RXRR

T +D∞2YRR
T ,

Γ3 = C2QXQQ
T + C2RXRR

T +D22YRR
T

Problem 1 için durum-geri beslemeli kontrolcü KSF ve
statik-çıktı-geri beslemeli kontrolcü KSOFCy yukarıda tanım-
lanan doğrusal matris eşitsizliklerinin yardımı ile elde edilmiş-
tir. Şekiller 3-5 ile sistem çıktılarının frekans yanıtları verilmiş-
tir. Şekillerde kontrol edilmemiş (pasif), durum-geri beslemeli
kontrolcü ile kontrol edilen ve statik-çıktı-geri beslemeli kont-
rolcü ile kontrol edilen aktif sistem çıktıları birlikte verilmiştir.
Aktif süspansiyon için ikincil süspansiyon sistemine yerleştiril-
diği varsayılan eyleyicilerin düşük frekans bandında pasif sis-
teme göre daha iyi çalıştığı gözlemlenmiştir. Aynı problem için
tüm durumlar ölçülüp sisteme geri beslendiğinde araç gövdesi
ivmelenmesinin rms performansı % 50’yi bulurken, sadece dört
durum ölçüldüğünde de % 48’lik bir performans elde edilebil-
mektedir. Şekil 5 ile aracın birincil süspansiyon yer değiştir-
mesinin frekans yanıtı gözlemlenmektedir. Sürüş güvenliği için
önemli olan bu büyüklükte her ne kadar %20’lere yaklaşan bir
rms performansı elde edilse de 1-10 Hz frekans bandında pasif
duruma göre daha yüksek büyüklükler tespit edilmiştir. İkincil
süspansiyon sistemi için tasarlanmış olan her iki aktif kontrolcü
de yolcu konforu için insanların çok hassas olduğu 10 Hz’in
altındaki frekanslarda, sürüş güvenliği için de 1 Hz’den daha
küçük frekanslarda oldukça iyi çalıştığı gözlemlenmiştir.
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Şekil 3: Araç gövdesi düşey ivmesi frekans yanıtı.

Frekans (Hz)

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
−12

10
−10

10
−8

10
−6

10
−4

10
−2

Pasif
Aktif,K

SOF
, performans=41.2807%

Aktif,K
SF

, performans=40.8478%

Şekil 4: Araç gövdesi ikincil süspansiyon sapması frekans ya-
nıtı.
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Şekil 5: Araç gövdesi birincil süspansiyon sapması frekans ya-
nıtı.

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, hızlı bir yolcu treni için durum-geri beslemeli
ve statik-çıktı geri beslemeli kontrolcü tasarımları incelenmiş-
tir. Sürüş güvenliğini bozmadan yolcu konforunu artırması bek-
lenen aktif-ikincil süspansiyon tasarımında önce problem mate-
matiksel olarak ifade edilmiştir. Çok-amaçlı optimizasyon prob-
lemi olarak tanımlanan aktif kontrolcü isterlerinin çözümü için
doğrusal-matris-eşitsizlikleri kullanılmıştır. Siemens ICE hızlı
tren parametreleri kullanılarak MATLAB benzetim çalışmaları
altı-serbestlik dereceli yarım-araç modeli için gerçekleştirilmiş-
tir. Benzetim çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre az sa-
yıda ama doğru büyüklüklerin ölçülmesi ile elde edilen statik-
çıktı geri beslemeli kontrolcü tasarımı neredeyse tüm durum-
ların ölçülmesi ile elde edilen durum-geri beslemeli kontrolcü-
nün performansını yakalayabilmektedir. Bu etkileyici sonuçlar
bir sonraki araştırmayı boyutu küçültülmüş veya statik-çıktı geri
beslemeli kontrolcü tasarımları üzerine yoğunlaştırmıştır.
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Özetçe 

Sürüş Simülatörleri, gerçek sürüş şartlarını kullanıcının 

içerisinde bulunduğu güvenli sürüşü garanti eden platformda 

üretilmesini sağlayarak kullanıcıya sürüş deneyimi yaşatır. 

Bundan dolayı, sürücü değerlendirmesi, eğitim ve eğlence 

amaçlı kullanılmakta sivil, askeri, havacılık uygulamalarında 

kullanımı giderek artmaktadır. Bu çalışmada, düşük maliyet 

amaçlandığından gerçek bir sürüşte aracın yolda maruz 

kalacağı tüm hareketlerin yerine sadece sürücünün baskın 

olarak hissedebileceği hareketleri gerçekleştirmek için 

simülatörün 3 serbestlik dereceli olmasına karar kılınmıştır. 

Bunlar; aracın hızlanma doğrultusundaki x-ekseninin açısal 

hareketi (roll-yalpa), yanal hareket doğrultusundaki y-

ekseninin açısal hareketi (pitch-yunuslama) ve z-ekseni 

doğrultusundaki (heave-dalıp çıkma) süspansiyon hareketidir. 

Platformun, ihtiyaç duyulan hareketleri gerçekleştirebilmesi 

için motor açılarının bilinmesi gerekliliğinden dolayı sistemin 

ters kinematik denklemleri çıkartılmış ve bir aracın gerçek 

çalışma alanını simülatörün kısıtlı çalışma alanına dönüştürmek 

için Motion Cueing Algoritması (MCA) kullanılmıştır. Aynı 

zamanda, sistemin kontrolü gerçek zamanlı olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Abstract 

Driving Simulators provide the driving experience to the user 

by providing the real driving conditions on the platform that 

guarantees the safe driving of the user. Therefore, simulators 

are used for driver evaluation, training and entertainment 

purposes; civil, military, aviation applications are increasingly 

in use. In this study, because of the low cost purpose, it was 

decided that the simulator should have 3 degrees of freedom in 

order to realize the movements that the driver might feel 

dominant instead of all the movements that the vehicle will be 

exposed to in the road in real driving. These; the angular 

movement of the x-axis (roll) of the vehicle  in the direction of 

acceleration, the angular movement  of the y-axis (pitch) in the 

direction of the lateral movement and the suspension 

movement (heave )in the z-axis direction. The system's inverse 

kinematic equations have been obtained because of the 

necessity to know the angles of the motors in order to realize 

the required movements. The Motion Cueing Algorithm 

(MCA) was used to convert the actual working area of a vehicle 

into a restricted work area of the simulator. At the same time, 

control of the system was carried out in real time. 

1. Giriş 

Sürüş Simülatörlerinin kullanımı, araştırma, geliştirme ve 

eğitim programlarında çeşitli özel ve kamu kuruluşları 

tarafından giderek artmakta ve benimsenmektedir [1]. Bir sürüş 

simülatörü, kullanıcının kendi ve diğer sürücülerin mal ve can 

güvenliğini tehlikeye atmadan, hareketli bir platform üzerinde 

gerçeğe yakın sürüş koşullarını, güvenli olarak kullanıcıya 

hissettiren bir mekanizmadır. Kullanıcının sanal gerçekliği 

daha iyi hissedebilmesi için hareketler, görsel ve işitsel olarak 

desteklenmektedir. Aynı zamanda simülatörde gerçek sürüş 

ortamı yaratmak için bir bilgisayarda gerçekleştirilen araç 

dinamiğinin gerçek zamanlı simülasyonuna sürüş bilgilerini 

gönderecek olan direksiyon-pedal-vites kullanılmıştır. 

Bu tür simülatörlerde,  platformun fiziksel 

kısıtlamalarından dolayı gerçek araç hareketi kadar geniş 

hareketler üretilememektedir. Simülatörü ulaşılabildiği çalışma 

alanında tutarak gerçek araç hareketlerine en yakın hareketleri 

platforma uygulayacak birçok kontrol stratejisi geliştirilmiştir. 

İlk olarak 1900’lerin başında uçuş simülatörü ile uygulaması 

başlamış olan sürüş simülatörlerinin 1970’lerde basit 

uygulamaları çıkmıştır. Bilgisayar teknolojilerinin ortaya 

çıkışıyla, Almanya merkezli otomotiv şirketi olan Daimler-

Benz 1980’lerin başında dünya çapında ilgi gören yüksek 

kalitede bir sürüş simülatörünü piyasaya sürdü. Daha sonraları 

birçok otomotiv üreticisi ve araştırma kurumu, kendi uygulama 

amaçlarını ve istenilen performansı karşılayan simülatörlerini 

geliştirmişlerdir [2, 3]. 

İlk çalışmalarına 6 serbestlik derecesine sahip Stewart 

platformu ile başlanan simülatör uygulamalarında, yüksek 

taşıma kapasitesi ve daha sağlam mekanik yapılarından dolayı 

[4] çoğunlukla paralel mekanizmalar tercih edilmektedir. 

Serbestlik derecesinin artması hassasiyeti arttırmaktadır. 

Böylece, yüksek serbestlik dereceli sistemler gerçek bir aracın 

maruz kalacağı çoğu hareketi gerçekleştirebileceğinden dolayı 

simülatörler için en iyi çözüm olmaktadır. Ancak, artan 

serbestlik derecesi sistemin kontrolünü ve kinematiğini daha 

karmaşık hâle getirecek ve maliyeti arttıracaktır. Çünkü her bir 

serbestlik derecesi için motor, motor sürücüsü ve daha fazla 

enerjiye ihtiyaç duyulacaktır. 

Bu çalışmada, 3 serbestlik dereceli düşük maliyetli bir 

hareket platformu tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformun ters 

kinematik denklemleri çıkartılmış ve aracın gerçek çalışma 

alanını simülatörün ulaşabildiği kısıtlı çalışma alanına 

dönüştürmek için uygun kontrol stratejisi uygulanmıştır. 
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2. Mekanik Tasarım 

Bu çalışmada amaçlanan, en düşük serbestlik dereceli bir 

tasarım ile kullanıcıya gerçeğe en yakın hareket hissiyatını 

sağlayabilmektir. Bu gaye doğrultusunda, sistemin mekanik 

tasarımının hissiyat-maliyet arasında bir uygunluk sağlamak 

açısından 3 serbestlik derecesine sahip, üç elektrik motoru ile 

tahrik edilen paralel üç adet dört-çubuk mekanizmaları şeklinde 

bir tasarıma karar verilmiştir. Bunun yanında serbestlik 

derecesi azaldıkça sistemin ters kinematik hesaplama yükü 

azaldığı için kontrolör tarafında kolaylıklar sağlamaktadır. Bu 

doğrultuda, yapılan literatür araştırmaları sonucunda elde 

edilen [5] numaralı kaynaktan yararlanılarak, simülatör 

modeline yerleştirilmiş koordinat sistemlerine uygun olacak 

şekilde kinematik denklemler yeniden çıkarılmıştır.  

İnsan vestibüler sisteminin yunuslama hareketi ile x-ekseni 

yönündeki doğrusal ivmelenmeyi ayırt edememesi nedeniyle ve 

washout filtresi ile doğrusal hareketlerin açısal hareket şeklinde 

sisteme katkı sağladığı düşünüldüğünde x-ekseni yönünde 

doğrusal bir hareket serbestliği kullanılmamıştır. Gerçek 

araçlarda y-ekseni doğrultusunda bir yanal hareket ile 

karşılaşılmadığından y-ekseni doğrultusundaki doğrusal 

hareket serbestliği kullanılmamıştır. Virajlarda oluşan yan 

dönme hareketi yalpa hareketi ile oluşabildiğinden aynı şekilde 

yan dönme hareket serbestliği de kullanılmamıştır. Böylece 

sistem yalpa, yunuslama ve süspansiyon hareketlerinin 

benzetimini sağlayan dalıp çıkma hareket serbestliğine sahip 

olması gerektiği kanısına varılmıştır. 

Oluşturulmak istenen hareketler tespit edildikten sonra 

çalışma konusu artık bu hareketlerin en düşük maliyet ve 

kontrol eforu ile nasıl sağlanacağı olmaktadır. Aslında bakıldığı 

zaman bu konuda baskın belirleyici olan şey ise tahrik elemanı 

olan aktüatörlerdir. Literatüre bakıldığında genel olarak 

elektrikli lineer veya rotasyonel servo makinalar, pnömatik 

pistonlar ve hidrolik pistonların kullanıldığı görülmektedir. 

Bunların seçimini yaparken maliyet ve tepki süresi dikkate 

alınmış ve seçilmiş olan tahrik elemanına göre mekanizma 

tasarımı yapılmıştır. Bunun sonucunda ise düşük maliyetler ve 

kontrol basitliği açısında elektrikli DC motor (250W) tercih 

edilmiştir. Fakat bu tercih yanında diğerlerine göre daha 

karmaşık bir mekanizma tasarım gereksinimi doğurmuştur. 

Tasarımın detayına inildiğinde gereksinimlere göre alt ve 

üst olmak üzere iki platform oluşturulmuştur. Fakat bu iki 

platform bağlantı noktaları arasında eşkenar üçgen oluşan iki eş 

üçgen referans alınarak inşa edilmiştir. Burada amaç ayrık iki 

sistem arasında uyumu sağlamak ve kinematik hesaplamalarını 

kolaylaştırmaktır [5]. 

Bu tasarım yapılırken eksenlerde kullanılan mafsalların 

seçimi önemli yer tutmaktadır. Çünkü sistemin yalpalama ve 

yunuslama hareketleri aynı noktadan oluşturulacağından bu 

noktalardaki mafsallar hem yalpalama hem de yunuslama 

hereket serbestliğine sahip olmalıdır. Bunun için tüm 

eksenlerde dana gözü mafsal kullanılmıştır. Ayrıca üst 

platformun dalıp çıkma hareket serbestliğini gerçekleştirirken 

aynı zamanda istenilmeyen yan dönme hareketini engellemek 

amacıyla platformun eşkenar üçgen merkezine karesel kesite 

sahip prizmatik mafsal tasarlanmıştır. Bu prizmatik mafsal üst 

platformun yalpalama ve yunuslama hareketlerini 

engellememesi açısından bir adet 2 serbestlik dereceli üniversal 

mafsal ile sonlandırılmıştır. Tasarımdaki detaylardan biri ise 

kullanılan motorlarda dâhili olarak bulunmayan pozisyon 

sensörü (enkoder, potansiyometre) için motor mili ile eş 

merkezli olacak şekilde montajını sağlayacak mekanik 

tasarımının yapılmasıdır.  

Tüm bunların dışında sistem tasarımı yapılırken tüm 

aktarmaların modüler olarak ayrı montajlar halinde 

tasarlanması sök-tak ve değişim durumlarda kolaylık 

sağlamaktadır. Örnek olarak; verilen üç boyutlu tasarımlardan 

da görüleceği üzere rotorlardan verilen tahrikler aktarmalara ve 

sensörlere kendi tasarladığımız kaplinler ile sağlanmıştır. 

Tasarlanan sistem mukavemet açısından ele alındığında ise; 

sistemin ağırlığı, motor güçleri ve sürücü-platform yükü göz 

önüne alınıp, emniyet koşullarının dışında oluşabilecek, 

öngörülen deformasyonları engelleyecek dayanım şartları 

sağlamak için gereksiz ağırlıklardan kaçınılmıştır. Ayrıca 

sürücünün ağırlığının motorlara doğru eşit şekilde 

paylaştırılması ve sürücünün hareket merkezine olabildiğince 

yakın olmasını da sağlamak mekanik tasarımda üzerinde 

durulan başlıca problemlerden olmuştur. 

Anlatımımızda yer verdiğimiz detaylar sonucunda 

tasarlanmış sistemin üç boyutlu bir görüntüsüne Şekil 1’de yer 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Simülatörün Solidworks programının eğitim versiyonu 

ile çizilmiş üç boyutlu görüntüsü 
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3. Platformun Kinematik Modeli 

Ters kinematik, uç işlevcinin istenen konum ve yönelimi için 

gerekli motor açılarını hesaplar. Bu nedenle, uç işlevciyi 

istenen şekilde hareket ettirmek için ters kinematik 

denklemlere ihtiyaç vardır. Bu bölümde elde edilen kinematik 

denklemler, [5] numaralı kaynakta yer alan modele 

yerleştirilmiş koordinat sisteminin bu çalışmada yer alan 

modeldeki koordinat sistemi şeklinde döndürülmesi ile uygun 

bir şekilde tekrardan çıkarılmıştır. 

Şekil 2’de görüldüğü üzere bağlantı çubuklarının motorlara 

bağlanan üç bağlantı noktası (L1, L2, L3), köşesi bu noktalar olan 

bir eşkenar üçgen şeklinde düzenlenmiştir. Bu üçgen, 

motorların pozisyonlarının sabit olmasından dolayı her zaman 

aynı şekil ve boyuttadır. Bu üçgen alt üçgen olarak 

adlandırılmış ve köşeleri 𝐿1⃗⃗⃗⃗ , 𝐿2⃗⃗⃗⃗  ve 𝐿3⃗⃗⃗⃗  vektörleri ile 

tanımlanmıştır. Köşeleri 𝑀1⃗⃗⃗⃗  ⃗ , 𝑀2
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  ve 𝑀3

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  vektörleri ile 

tanımlanan orta üçgenin şekli değişebilir. Köşeleri 𝑈1⃗⃗⃗⃗ , 𝑈2⃗⃗ ⃗⃗   ve 

𝑈3⃗⃗ ⃗⃗   vektörleri ile tanımlanan üst üçgen ise yönelimi değişken 

olmak üzere alt üçgen gibi her zaman aynı şekil ve boyuttadır. 

Şekil 2: Üçgenleri, çubukları(rods) ve kolları(arms) gösteren 

geometrik model. 

Şekil 3: Üst üçgenin ağırlık merkezine yerleştirilmiş koordinat 

sistemi ve sıfır pozisyon 

Şekil 3'deki sistemin bazı parametreleri şöyle 

tanımlanabilir: r, motor saftı ile kolu bağlayan çubuğun 

uzunluğu; l, kol uzunluğu; h0, sıfır pozisyonda üst ve alt 

üçgenler arasındaki mesafe; 𝐿𝑘0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (k=1,2,3), sıfır pozisyondaki 

alt üçgenin köşelerinin konum vektörü; 𝑈𝑘0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (k=1,2,3), sıfır 

pozisyondaki üst üçgenin köşelerinin konum vektörüdür. Bu 

tanımlamalara göre, 

 h0 = √𝑙2 − 𝑟2 (1) 

yazılabilir. İlk olarak, verilen dalıp çıkma, yalpa, yunuslama 

değerleri için 𝑈𝑘  hesaplanmalıdır. Sıfır pozisyonunda 𝑈𝑘 =  

(𝑈𝑘0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  )′ . Üst platform hareket ettikçe 𝑈𝑘  yeniden 

hesaplanmalıdır. 

 𝑈𝑘= Rx Ry (𝑈𝑘0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  )' + [
0
0

ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒
]      (k = 1,2,3)  (2) 

Yönelim matrisleri olan Rx ve Ry denklem (3) ve (4)’teki gibi 

tanımlanmaktadır. 

 Rx = [
1 0 0
0 𝑐𝑝 𝑠𝑝
0 −𝑠𝑝 𝑐𝑝

]  (3) 

 Ry = [
𝑐𝑟 0 −𝑠𝑟
0 1 0
𝑠𝑟 0 𝑐𝑟

]  (4) 

 cp = cos(pitch),    sp = sin(pitch)      

     cr = cos(roll),       sr = sin(roll) 

Alt üçgenin sabit olan köşelerinin konum vektörleri 𝑳𝒌𝟎 ,

𝑼𝒌’ya göre denklem (6) gibi hesaplanır. 

 𝐿𝑘0 = (𝑈𝑘0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  )'  - [
0
0
ℎ0

]        (5) 

 𝐿𝑘= 𝐿𝑘0 - 𝑈𝑘  (6) 

Kol, l yarıçaplı küresel hareket serbestliğine, çubuk ise YZ 

düzleminde r yarıçaplı dairesel hareket serbestliğine sahiptir. 

Kol ve çubuk arasındaki hareket ilişkisinden kol ve çubuğun 

oluşturduğu küre ve dairenin kesişim noktaları denklem (7) gibi 

hesaplanmaktadır. 

 {

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑙2

(𝑦 − 𝐿𝑦)
2
+ (𝑧 − 𝐿𝑧)

2 = 𝑟2

𝑥 = 𝐿𝑥

  (7) 

Denklem (7), Şekil 2’te yer alan koordinat sistemine göre 

oluşturulmuş ve Lx, Ly, ve Lz sırasıyla 𝐿𝑘  sütun vektörünün 

birinci, ikinci ve üçüncü satırlarıdır. Denklem (7)’nin çözümü; 

 

{
 
 

 
 

𝑥 = 𝐿𝑥

𝑦 =  
−𝑟2𝐿𝑦

2+𝐿𝑦
2 (𝐿𝑦

2+𝐿𝑧
2+𝑙2−𝑥2)+ −𝐿𝑧 𝑎

2𝐿𝑦(𝐿𝑦
2+𝐿𝑧

2)

𝑧 =
−𝑟2𝐿𝑧+𝐿𝑧(𝐿𝑦

2+𝐿𝑧
2+𝑙2−𝑥2)+ −𝑎

2(𝐿𝑦
2+𝐿𝑧

2)

  (8) 

a = √−𝐿𝑦2 (𝑟4 − 2𝑟2(𝐿𝑦2 + 𝐿𝑧2 + 𝑙2 − 𝑥2) + (𝐿𝑦2 + 𝐿𝑧2 − 𝑙2 + 𝑥2)
2
)  (9) 
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Eğer a karmaşık bir sayı ise fiziksel çözüm yoktur. Eğer a reel 

bir sayı ise motorun 0o-180o ve 180o-360o çalışma alanları için 

iki çözüm bulunacaktır. Ly değişkeninin sıfıra yakınsaması 

tekilliğe neden olacaktır. Çünkü bu durum y’de belirsizliğe 

neden olur. Bu durum gerçekleşirse y, denklem (10)’daki gibi 

yeniden hesaplanmalıdır. 

𝑙𝑖𝑚
𝐿𝑦→0

𝑦 =  
√−𝑟4+2𝑟2(𝐿𝑧

2+𝑙2−𝑥2)−(𝐿𝑧
2−𝑙2+𝑥2)2

2𝐿𝑧
  (10) 

Küre ile dairenin kesişim noktaları hesaplandıktan sonra, bu 

noktalar 𝐿𝑘’ya göre hesaplanmalıdır. 

 {
Bk1 =  Xk1- Lk 
Bk2 =  Xk2- Lk 

  (11) 

Sonunda, bu iki vektör, ters kinematiğin hedefi olan motorun 

mümkün olan iki açısını verir.  

 {
θk1 = atan2 (Bk1,z/Bk1,y)

θk2 = atan2 (Bk2,z/Bk2,y)
  (12) 

3.1. Simülatörün Çalışma Alanı Analizi 

Simülatör parametreleri; r = 0,06 m; l = 0,3 m ve motorların 

pozisyonlamasında oluşturulan eşkenar üçgenin kenar 

uzunluğu 0,5 m’dir.  

Kullanılan mekanik parçaların boyutlarına göre 

simülatörün sınırlı bir çalışma alanı vardır. Aynı zamanda ters 

kinematik sonucu iki çalışma alanı için iki değer vereceğinden, 

bu çalışmada +Y eksenini sıfır pozisyonu kabul ederek YZ 

düzleminde –Z+Y+Z bölgesinde çalışılmıştır. Sonuç olarak 

simülatörün çalışma alanı Matlab eğitim versiyonu ile 

çizdirilmiş ve Şekil 4’te görülmektedir. Bu şekillerde, sırasıyla 

her bir serbestlik derecesinin sıfır olduğu durumunda diğer iki 

serbestlik derecesi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Çalışma 

alanının simetrik olması Washout filtresinin düzgün sonuç 

vermesi için gereklidir. 

 

a) Yalpa = 0o iken Dalıp çıkma-Yunuslama 

çalışma alanı 

 

b) Yunuslama = 0o iken Dalıp çıkma-Yalpa 

çalışma alanı 

 

c) Dalıp çıkma = 0 iken Yunuslama-Yalpa 

çalışma alanı 

Şekil 4: Simülatörün çalışma alanı 

4. Motion Cuing Algoritması 

Motion Cueing Algoritması olarak ta bilinen Washout 

filtresi, araç hareket alanını platformun kısıtlı hareket alanına 

dönüştürür. Washout filtresinin amacı, gerçekçi insan algısını 

temsil eden hareket ipuçlarını sağlamaktır. Bunun yanında 

hareket, simülatör çalışma alanının sınırları içerisinde 

ilerlemek zorundadır. Ana işlevi, gereksiz sinyalleri “yıkamak” 

ve simülatörün konumunu nötr konuma geri çekmektir [6].  

Temelde Klasik Washout Filtresi, Uyarlamalı Washout 

Filtresi ve Optimal Washout Filtresi olmak üzere üç alternatif 

oluşturulmuş. Bu çalışmada, insan vestibüler sistemini de 

hesaba katarak daha iyi sonuçlar veren Optimal Washout 

Filtresi kaynak numarası [6] olan kaynaktan yararlanarak 

simülatöre uygun olarak kullanılmıştır. Bu uygunluk, maliyet 

fonksiyon parametrelerini sisteme uygun olarak 

belirlenmesidir. 

Doğrusal Washout Filtresi geliştirilmesindeki problem, 

istenen simülatör hareket girişini (uS), araç girişi (uA) ile 
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ilişkilendirebilen bir transfer fonksiyon matrisi W(s)'nin 

belirlenmesidir (Şekil 5). Öyle ki, operatör algılama hatasını 

sınırlayan bir maliyet fonksiyonu (simülatör ve araç arasında) 

en aza indirilir [7]. 

 

Şekil 5: Doğrusal Optimal Algoritma Problem Yapısı 

Şekil 5’den görüldüğü üzere Simülatör girişleri(uS),  

uS = W(s) x uA  şeklinde üretildikten sonra istenen hareket 

komutlarını üretmek için platforma uygulanır. 

Optimal Algoritma 6 serbestlik derecesi için 4 mod da 

çalışmaktadır. Bunlar; Boylamsal(pitch/surge) mod, 

yanal(roll/sway) mod, yan dönme mod ve düşey mod’dur, Bu 

çalışmada yan dönme hareketi gerçekleştirilmediğinden yan 

dönme mod kullanılmamaktadır. Aynı zamanda bu modlar 

giriş olarak doğrusal ivme (aA)  ve açısal hız(wA) 

kullanmaktadır. 

Boylamsal(pitch/surge) mod  için; uA = [ θ̇ 
𝑎𝑥
]  

Yanal(roll/sway) mod için; uA = [
ϕ̇ 
𝑎𝑦
] 

Yan dönme mod için; uA = �̇� 

Düşey mod için; uA = az 

 

Şekil 6: Boylamsal mod için algoritmanın Simulink modeli 

Simülatörün 3 serbestlik derecesi için Washout filtresinin 

boylamsal, yanal ve düşey modları kullanılmaktadır. 

Boylamsal mod sonucunda surge için kullanılacak x-

eksenindeki doğrusal ivme ve yunuslama  için kullanılacak y-

eksenindeki açısal hız, yanal mod sonucunda sway için 

kullanılacak y-eksenindeki doğrusal ivme ve yalpalama için 

kullanılacak x-eksenindeki açısal hız, düşey mod sonucunda 

ise heave için kullanılacak z-eksenindeki doğrusal ivme 

üretilmekte ve gerekli integraller alınarak dönüştürülmüş 

doğrusal hız, doğrusal yer değiştirme ve açısal yer değiştirme 

elde edilir. Şekil 6’da boylamsal mod için tasarlanmış Washout 

filtresinin Matlab kullanılarak hesaplanması ve simulink 

ortamında insan vestibüler siseminin matamatiksel modeline 

uygulandığı simülasyon modeli görülmektedir. 

2 saniye boyunca 2 m/s2 ileri doğru ivmelenen ve 8 saniye 

boyunca sabit hızda hareket eden ve bu çalışma modundaki 

açısal hızı 0 olan aracın simülasyonu yapılmış ve sonuçlar 

Şekil 7~8’de çizdirilmiştir.  

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 7: Araç ve Simülatör Girişleri (a) İvme (b) Açısal Hız 

Şekil 7.a’da görüldüğü üzere Washout Filtresi kısa süreli 

hareketleri içeren yüksek frekansları geçirirken, uzun süreli 

hareketleri içeren alçak frekansları filtrelemiştir. Simülatörün 

x-ekseni yönünde bir hareket serbestliği olmadığı için her ne 

kadar o yönde hareket üretilmiş olsa da simülatör doğrusal 

hareket edemeyecektir.  

Araç giriş açısal hızı 0 derece/sn olduğu halde Şekil 7.b’de 

görüldüğü gibi Washout çıkışı 0’dan farklıdır. Bunun nedeni, 

uzun süreli hareketleri içeren alçak frekansların platforma 

açısal olarak yansımasından kaynaklanmasıdır. 
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Şekil 8: Algılanan İvme 

5. Sistem Kontrolü 

Sistemin geneline bakıldığında, önceki bölümlerde açıklanan 

başlıklar Şekil 9’ da yer alan bir görev döngüsüne sahiptir. 

Sırasıyla; gerçek araç dinamikleri Washout filtresi ile 

simülatörün çalışma alanına dönüştürüldükten sonra istenilen 

platform hareketini gerçekleştirecek motorların açılarının 

bulunması için ters kinematik denklemler çözülmektedir. 

Bulunan motor açıları motorun konum kontrol kapalı 

döngüsüne referans (giriş) olarak beslenmektedir.  

 

Şekil 9: Simülatör sisteminin görev döngüsü blok diyagramı 

Platforma verilen hareketleri sağlayan DC motorların 

kontrolü de ayrıca bu çalışmanın önemli bir konusudur. 

Kontrolör tasarım çerçevesinde asıl planlanan; tork, hız ve 

pozisyon döngülerinden oluşan kaskat PID kontrol stratejisi 

düşünülmüştür. Fakat kontrol döngüleri için gerekli resolver ve 

akım sensörlerinin gerekliliğinin yanında motorların nominal 

hız ve tork çalışmasının yeterli olacağı düşünülerek motorların 

sadece pozisyon kontrolüne karar kılınmıştır. 

Kontrolcü olarak matematiksel temellere dayanan ve 

motor kontrolünde daha güvenilir olan PID kontrol tercih 

edilmiştir. Bu çerçevede ilk çalışma motor parametrelerinin 

benzetim programı [Matlab-System Identification] 

kullanılarak belirlenmesi ve gerekli PID katsayılarının 

hesaplanması olmuştur. Daha sonra kontrol algoritmaları, 

mikro denetleyici tarafından yürütüleceğinden dolayı, 

kontrolcü ayrık zamanda modellenerek uygulama kodları 

oluşturulmuştur. PID katsayıları öncelikle Simulink ortamında 

tespit edilen yaklaşık değerlerin deneysel olarak ayarlanmaları 

ile bulunmuştur. İkinci dereceden transfer fonksiyonuna sahip 

olan DC motor modelinin hızdan konuma olan bağıntısında 

doğal integratör bulunması pozisyon lobunun tamamlanması 

ile üçüncü dereceden bir sisteme çıkmaktadır. Kontrolcü olarak 

PI seçilmesine rağmen bu sistemde konum kontrolünde P 

kontrolünde aynı performansı sağladığı görülmüştür. Ayrıca 

kontrolde çok etkili olması dolayısı ile sensör verileri 

tasarladığımız ikinci dereceden dijital filtrelerden geçirilerek 

uygunlaştırılmıştır. Kontrolcüye hayli bir etkisi olan ikinci 

dereceden filtrenin kalite faktörü ve bant genişliği motorun 

maksimum hızından yola çıkılarak belirlenmiştir.  

6. Sonuç 

Yapılan çalışmalar kronolojik olarak değerlendirildiğinde; 

tasarlanan mekanik tasarımın beklendiği gibi istenilen 

hareketleri mekanik olarak uygun bir şekilde sağladığı 

görülmüştür. Gerçek çalışma alanını kısıtlanmış platform 

alanına indirgeyen optimal hareket algoritmaları için yapılan 

çalışmaların simülasyon ortamında gözle görülür katkılar 

sağladığı teyit edildi. Fakat aynı alanda kullanılan daha basit 

algoritmaların da daha az hesap yükü sebebiyle tercih 

edilebileceği kanısına varıldı. Çalışmaya dâhil edilmemesine 

rağmen PID dışındaki bazı kontrol yöntemleri denendi ve 

PID’nin bu çalışma için en iyi performansı sağladığı 

görülmüştür. Ayrıca paralel bir robot olarak sınıflandırılan bu 

simülatör platformu için yapılan kinematik çalışmaların, 

platformun istenen pozisyon ve rotasyonlar için doğru motor 

açılarını üretebildiği görülmüştür. Şekil 10’ da tek eksende 

motorun 0-900-1800-2700-3600 arasında değişen referans 

sinyalini takip performansını gösteren osiloskop görüntüsüne 

yer verilmiştir. Çok hassas konum kontrolü gerektirmeyen bu 

uygulamada pozisyonda görülen aşımlar (~%15) göz ardı 

edilmiştir.Tüm bunların sonucunda ortaya çıkan, Şekil 11’ de 

görülmekte olan, 3 DOF hareket platformunun, temel olan tüm 

hareketleri üretebildiği ve bu hareketlerin etkilerini kullanıcıya 

yeterli seviyede hissettirebildiği sonucuna varıldı. 

 

Şekil 10: Motorların 0-900-1800-2700-3600 arasında 

değişen referans sinyali takibi                                             

(sarı: referans, mavi: pozisyon geribesleme) 
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Şekil 11: İmal edilmiş sistem 
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Özetçe
Bu makale bazı kategorideki araçlarda kullanımı yönetme-

liklerle zorunlu tutulan otonom acil frenleme (AEB) sistemi
üzerinedir. AEB sistemi bir aracın başka bir araca arkadan çarp-
masını önlemek ya da bu tip bir kaza kaçınılmaz olduğunda
meydana gelebilecek olan hasar ve yaralanmaları azaltmaya yö-
nelik geliştirilmiş bir sürüş destek sistemidir. Bu makale, AEB
sistemini yol ve tekerlek arasındaki sürtünme katsayısının de-
ğerine göre uyarlamalı hale getirmeye yönelik bir yöntem sun-
maktadır. Tekerlek kayma oranı tabanlı sürtünme katsayısı kes-
tirim yöntemi AEB sisteminin karar alma algoritması ile birleş-
tirilerek sistem uyarlamalı hale getirilmiştir. Yol ve tekerlek ara-
sındaki sürtünme katsayısı düşük olduğunda, araçların fren me-
safesi artacağından dolayı, AEB sisteminin bu durumda sürü-
cüye uyarlamalı olmayan bir sisteme göre daha erken çarpışma
uyarıları vermeye başlaması ve gerekirse otonom frenlemeyi de
daha erken başlatması kaza riskinin düşürülmesini ve ya kaza
sonucunda oluşabilecek hasar ve yaralanmaların daha az olma-
sını sağlaması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Öne-
rilen uyarlamalı AEB sisteminin faydaları yapılan benzetim ça-
lışmaları sonucunda gösterilmiştir.

Abstract
This paper is about autonomous emergency braking (AEB)

system which is a driver assistance system that is mandated to
be installed on certain categories of vehicles. AEB system aims
to prevent rear end collisions or to diminish the damages and

injuries in case such collisions are inevitable. This paper pre-
sent an adaptive AEB system that is based on the estimation
of tire/toad friction coefficient. Wheel slip ratio based estima-
tion method is integrated into the decision making algorithm of
the AEB system to adjust the timings of the collision warnings
and emergency braking based on the estimated tire/road friction
coefficient. As the tire/road friction coefficient decreases, the
warnings and braking demand are issued earlier to increase the
effectiveness of the system.

1. Giriş
Her yıl yaklaşık 1.2 milyon insan trafik kazalarında hayatını
kaybetmektedir ve çok daha fazla insan bu kazalarda yaralan-
maktadır [1]. Araç üreticileri ve yasa koyucular trafik kazala-
rını azaltmak için çeşitli aktif ve pasif güvenlik sistemleri üze-
rine çalışmalarını sürdürmektedir. Otonom acil frenleme sistemi
(AEB) de bu sistemlerden bir tanesidir. AEB sistemi yönetme-
liklerle yük ve şehirler arası yolcu taşımada kullanılan araçlarda
bulunması zorunlu kılanan gelişmiş sürüş destek sistemlerinden
biridir [2].

AEB sistemi aracın takip ettiği yolda bulunan nesnelerle
olan mesafenin radar ve kamera gibi sensörlerle ölçülerek ar-
kadan çarpma kaza riskinin hesaplanmasına dayalıdır. Sistem;
kaza riskinin yüksek olması durumda sürücüye sesli, görsel
ve/veya dokunsal uyarılar vererek sürücünün direksiyon manev-
rası ya da frenleme yaparak kazayı önlemesini amaçlamaktadır.
Eğer sürücü uyarılara karşı herhangi bir tepki vermezse ve kaza
riski artmaya devam ederse sistem otonom olarak aracı yavaş-
latmak ya da durdurmak için kısmı ve/veya tam frenlemeyi baş-
latır. Böylece kaza önlenebilir ya da çarpışma olsa bile aracın

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

338



hızı büyük ölçüde düşürülebilir.
AEB sisteminin sağlaması beklenen özellikler ve geçmesi

gereken testler çeşitli yönetmeliklerde tanımlanmıştır. Bu yö-
netmeliklerde tanımlanan kaza senaryosu testlerinin yol tutuşu-
nun yüksek olduğu kuru asfalt ya da beton yüzeylerde yapılması
istenmektedir [3]. Fakat gerçek hayatta, araçlar sıklıkla yol tu-
tuşunun düşük olduğu kaygan yollarda da kullanılmaktadır. Bu
durumda yolun kaygan olmasından dolayı araçların frenleme
mesafesi artmaktadır. Standart AEB sistemleri tekerlek ve yol
arasındaki sürtünme katsayısının değişiminin frenleme mesafe-
sine olan etkisini dikkate almamaktadır.

Bu makalede yol ve tekerlek arasındaki sürtünme katsayı-
sına göre çarpışma uyarılarının ve otonom frenlemenin zaman-
lamasını ayarlayacak uyarlamalı bir AEB sistemi sunulmakta-
dır. Literatürde sürtünme katsayısının belirlenmesi için mikro-
fon, ivmeölçer gibi sensörlerin kullanılması üzerine çalışılmış-
tır [4, 5, 6]. Bu yöntemler genellikle bazı özel koşullar altında
çalışmaktadır ve bu tip sensörlerin araçlara entegrasyonu mali-
yetli olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı kestirim tabanlı bir
yöntem kullanılması uygun görülmüştür. Tekerlek kayma oranı
tabanlı bir kestirim yöntemi seçilmiştir. Yasal düzenlemelere
göre AEB sistemi olan araçlarda ABS sisteminin de bulunması
zorunludur [3]. ABS sistemleri olan araçlarda tekerlek kayma
oranını hesaplamak için gerekli olan sensörler bulunacağından
dolayı, tekerlek kayma oranı tabanlı bir kestirim yönteminin se-
çilmesi mantıklı bulunmuştur.

2. Sürtünme Katsayısı Kestirimi
Seçilen kestirim yöntemi tekerlek kayma sx oranı ve normalize
edilmiş doğrusal tekerlek kuvveti Fx/Fz arasındaki ilişkiden
yararlanmaktadır. Bu ilişki farklı yol koşulları için Şekil 1’de
gösterilmektedir.

Şekil 1: Tekerlek kayma oranı - normalize edilmiş doğrusal te-
kerlek kuvveti grafiği [7].

Tekerlek kayma oranı düşük ve aracın hareketi doğrusal
iken, normalize edilmiş doğrusal tekerlek kuvveti - tekerlek
kayma oranı eğrisinin doğrusal bölgesinde bulunulmaktadır.
Eğrinin bu bölgesinde eğim neredeyse sabittir. Tekerlek kayma
oranı düşük iken eğrinin eğimi kestirilmektedir. Bu eğime
kayma eğimi (slip-slope) denilmektedir. Kestirilen kayma eğimi
kullanılarak yol/tekerlek sürtünme katsayısı çıkarsanmaktadır.
Tekerlek kayma oranı yüksek ve aracın hareketi doğrusal iken,

doğrudan yol/tekerlek sürtünme katsayısı kestirimi yapılmakta-
dır. Kestirilen bu değer o yol ve tekerlek çifti için maksimum
sürtünme katsayısı değerine oldukça yakındır [5, 6].

Temel alınan araç dinamiği denklemi:

max = Fxf + Fxr − Crollmg −
ζCdA

2
V 2 (1)

Denklem 1’de, m araç kütlesi, ax aracın doğrusal ivmesi,
Fxf ön tekerlek çiftinin doğrusal tekerlek kuvveti, Fxr arka te-
kerlek çiftinin doğrusal tekerlek kuvveti, Croll yuvarlanma di-
renci katsayısı, g yerçekimi ivmesi, ζ hava yoğunluğu,Cd aero-
dinamik sürtünme katsayısı, A aracın ön cephe alanı, V ise ara-
cın hızıdır.

Tekerlek kayma oranı düşükken (0.005 < |sx| < 0.03)
denklem 2 geçerli olmaktadır:

Fx

Fz
= Ksx (2)

Tekerlek kayma oranı yüksekken ( |sx| > 0.1) denklem 3
geçerli olmaktadır:

Fx

Fz
= µ (3)

Denklem 2 ve 3 tek bir tekerlek çifti için (ön/arka) geçerli
olmaktadır. Bu denklemlerde Fx doğrusal tekerlek kuvveti, Fz

tekerlek normal kuvveti, K kayma eğimi (slip-slope), µ ise yol
ve tekerlek arasındaki sürtünme katsayısıdır. Parametreler Yine-
lenen En Küçük Kareler algoritması kullanılarak kestirilmekte-
dir.

3. Araç Kütlesi ve Yol Eğiminin Kestirimi
Yapılan benzetim çalışmaları sonucunda araç kütlesi hatalı ol-
duğunda ve araç eğimli yolda yol aldığında yapılan kayma
eğimi ve doğrudan yol tekerlek arasındaki sürtünme katsayısı
kestirimindeki hataların önemli oranda arttığı gözlenmiştir. Bu
nedenle araç kütlesi ve yolun eğiminin kestirimi üzerine de
çalışılmıştır. Vahidi ve diğerleri tarafından [8]’de önerilen iki
unutma faktörlü Yinelenen En Küçük Kareler algoritması eş za-
manlı olarak yol eğimi ve araç kütlesi kestirimi için kullanıl-
maktadır. Yol eğimi ve araç kütlesinin sürüş boyunca değişim
hızları farklı olduğundan dolayı iki farklı unutma faktörüne sa-
hip olan bu algoritmanın kullanımı mantıklı bulunmuştur.

4. Standart Otonom Acil Frenleme Sistemi
Standart bir AEB sisteminde sensörlerden alınan veriler kulla-
nılarak çarpışmaya kalan süre (TTC: Time to Collision) hedef
araç için sürekli olarak hesaplanır.

TTC =
xc
VRel

(4)

Denklem 4’de, xc araçlar arası mesafe ve VRel ise araçların
bağıl hızıdır.

Literatürde yapılan çalışmalar sonucunda sürücülerin de sü-
rüş esnasında riskli olayları normal (düşük riskli) olaylardan
çarpışmaya kalan süreye göre ayırıyor olduğu gözlenmiştir [9].
Sistem bu nedenle otonom frenleme ve uyarıların başlatılması
için çarpışmaya kalan süreyi temel alır.
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Sisteme entegre edilmiş olan çarpışma ve çarpışma riski ka-
rarı eğrileri kullanılarak araçların o anki bağıl hızına göre çar-
pışmaya kalan süre sınır değerleri belirlenir. Hedef araç için he-
saplanan TTC değeri bu sınır değerlerden birine eşit olduğunda
ya da bu değerlerden daha düşük olduğunda otonom frenleme
başlatılır. Çarpışma uyarıları acil otonom frenlemenin zamanla-
ması göz önünde bulundurularak başlatılabilir.

Sistemin sürücüler tarafından kabul görmesi ve aynı za-
manda kaza riskini ya da kaza sonucunda oluşabilecek hasar ve
yaralanmaları asgari düzeye düşürebilmesi karar vermede kul-
lanılan eğrilere bağlıdır. Çarpışma uyarılarının çok erken veril-
meye başlanması sistemin sık uyarı vermesine neden olur ve bu
durum sürücüleri rahatsız edebilir. Bunun sonucunda sürücüler
sistemi kapatmayı tercih edebilir. Benzer şekilde otonom fren-
lemenin erken başlaması da kaza riskini düşürmek yerine arttı-
rabilir. Tam tersi durumda ise sürücülerin çarpışma uyarılarına
tepki vermek için yeterli süresi olmayacaktır ve sistemin kaza
riskini, hasar ve yaralanmaları düşürmedeki etkililiği azalacak-
tır.

Çarpışma kararı eğrisi bir araç için frenleme ve direksiyon
manevrası testleri yapılarak belirlenmelidir. Frenleme testlerin-
deki amaç aracın yol tutuşunun yüksek olduğu kuru asfalt ya da
beton bir yüzeyde her bir hız için en düşük fren mesafesini belir-
lemektir. Belirlenen frenleme mesafesi ve hız değerleri kullanı-
larak frenleme için çarpışma kararı eğrisi belirlenebilir. Direk-
siyon manevrası testlerinde ise her bir hız için örtüşüm oranının
%40 olduğu bir objeden direksiyon manevrası yaparak kaçın-
mak için gereken minimum süre belirlenmektedir. İki test so-
nucunda elde edilen çarpışma kararı eğrilerinin her bir hız için
en düşük değeri baz alınarak çarpışma kararı eğrisi elde edilir
[10]. Şekil 2, örnek bir çarpışma kararı eğrisi göstermektedir.
Çarpışma riski kararı eğrisi sürücülerin normal sürüş davranış-
ları göz önünde bulundulurarak belirlenmelidir.

Şekil 2: Çarpışma kararı eğrisinin tanımlanması

Şekil 3, hafif bir binek araç için kullanabilecek çarpışma
ve çarpışma riski kararı eğrilerini göstermektedir. Bu eğriler
[10]’da verilen denklemler kullanılarak çizilmiştir.

Şekil 3: Hafif binek araç için örnek çarpışma ve çarpışma riski
kararı eğrileri

5. Uyarlamalı Otonom Acil Frenleme
Sistemi

Sürtünme katsayının kestirimi için öncelikle araç kütlesi ve yo-
lun eğiminin kestirilmesi gerekmektedir. Sürtünme katsayısı ya
da kayma eğiminin kestirimi araç düz ya da düşük eğimli yol-
larda giderken yapılmaktadır. Mutlak kestirim hatasının belirli
bir süre boyunca bir eşik değerinden düşük olması sonucunda
yapılan kestirimler geçerli kabul edilmektedir. Kestirimler be-
lirli koşullar altında güncellenebilmektedirler. Yapılan kestirim-
ler belirli bir süre boyunca güncellenmezlerse, o parametreler
geçerliliğini yitirmektedirler. Bu durumda o parametrelerin var-
sayılan değerleri dikkate alınmaktadır. Tasarlanan uyarlamalı
AEB sistemi geçerli bir sürtünme katsayısı kestirimi yapılma-
mışsa, standart bir AEB sistemiyle aynı şekilde çalışmaktadır.
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Şekil 4: Hafif binek araç için örnek çarpışma kararı haritası

Önerilen uyarlamalı AEB sistemi çarpışma kararı ve çar-
pışma riski kararı haritalarından yararlanarak çarpışmaya kalan
süre sınır değerlerinin belirlenmesine dayalıdır. Şekil 4’de hafif
binek araç için kullanılabilecek örnek çarpışma kararı haritası
gösterilmektedir. Şekilden görülebileceği üzere sürtünme katsa-
yısı düştükçe çarpışmaya kalan süre sınır değerleri yükselmek-
tedir. Böylece sistemin daha erken tepki vermesi sağlanmakta-
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dır. Şekil 4’de gösterilen harita, Şekil 3’de gösterilen Çarpışma
kararı eğrisi baz alınarak oluşturulmuştur. Benzer şekilde Şekil
3’de gösterilen Çarpışma riski kararı eğrisi baz alınarak Çar-
pışma riski haritası oluşturulabilir.

6. Benzetim Çalışmaları
Benzetim çalışmaları TORCS (The Open Racing Car Simula-
tor) ve Simulink ortamında yapılmıştır. TORCS açık kaynaklı
bir yarış simulatörüdür [11]. TORCS ortamına 10 araç eklene-
bilmektedir ve bu araçlar Simulink üzerinden kontrol edilebil-
mektedir.

Avrupa Parlemontosunun 347 numaralı AEB yönetmeliğin-
deki hareketli araç senaryosu TORCS ortamında test edilmiştir.
Bu test senaryosunun detayları aşağıda verilmiştir [3].

• Test edilen aracın ilk hızı: 80± 2km/s

• Hedef aracın hızı: 12± 2km/s

• Yol koşulları: Kuru asfalt ya da beton yol

Testi geçme koşulları şunlardır:

• Kaza önlenmelidir.

• Acil frenleme başlamadan en az 1.4 sn önce en azından
1 dokunsal ya da akustik uyarı verilmiş olmalıdır.

• Acil frenleme başlamadan en az 0.8 sn önce en az 2 uyarı
verilmiş olmalıdır.

Yol ve tekerlek arasındaki sürtünme katsayısının yüksek ol-
duğu durumda standart ve uyarlamalı AEB sistemlerinin yuka-
rıda verilen test geçme koşullarının hepsini sağladığı gözlem-
lenmiştir. Bu testler için Şekil 3’te gösterilen eğriler ve bu eğ-
riler baz alınarak oluşturulan haritalar kullanılmıştır. Karşılaş-
tırmanın kolay bir şekilde yapılabilmesi adına eğrilerin sadece
frenleme için olan kısımları kullanılmıştır.

Sürtünme katsayısının düşük olduğu durumda TORCS or-
tamında kestirilen yol eğimi ve araç kütlesi sırasıyla Şekil 5
ve 6’de gösterilmektedir. Bu kestirimler geçerli olduktan sonra
sürtünme katsayısı kestirimi yapılmıştır. Bu durumda kestirilen
sürtünme katsayısı Şekil 7’da gösterilmektedir. Şekilden görü-
leceği üzere sürtünme katsayısı yaklaşık 130 sn içerisinde var-
sayılan değeri olan 0.95’den 0.34’e güncellenmiştir.
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Şekil 5: TORCS ortamında kestirilen yol eğim açısı
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Şekil 6: TORCS ortamında kestirilen araç kütlesi
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Şekil 7: TORCS ortamında kestirilen yol ve tekerlek arasındaki
sürtünme katsayısı

Standart AEB sisteminin yol ve tekerlek arasındaki sür-
tünme katsayısı düşük olduğu durumda sistem cevabı Şekil 8
ve 9’da gösterilmektedir. Uyarlamalı AEB sisteminin kestirilen
sürtünme katsayısı için sistem cevabı Şekil 10 ve 11’de göste-
rilmektedir.

Şekil 8, 9, 10 ve 11’den görülebileceği üzere uyarlamalı
AEB sistemi standart AEB sistemine göre kısmi ve tam fren-
lemeleri daha erken başlatmıştır. Çarpışma uyarılarının zaman-
laması acil otonom frenlemenin zamanlamasına bağlı olduğun-
dan uyarlamalı sistemde çarpışma uyarılarının da daha erken
verileceği söylenebilir.

Her iki sistem kazayı önleyememiş olsa da uyarlamalı sis-
temin hız düşümü standart AEB sistemine göre daha fazla ol-
muştur. Bunun sonucunda çarpışma enerjisinde %20’ye yakın
bir düşüm gözlenmiştir.

7. Sonuçlar
Bu çalışmada yol ve tekerlek arasındaki sürtünme katsayısının
değerine göre çarpışma uyarılarının ve otonom frenlemenin za-
manlamasını ayarlayacak uyarlamalı AEB sistemi anlatılmıştır.
Seçilen sürtünme katsayısı kestirim yönteminin eğimli yollarda
ve araç kütlesinin hatalı girilmesinden önemli ölçüde etkilen-
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Şekil 8: Standart AEB sisteminin kaygan yolda sistem cevabını
gösteren araç hızı ve ivme grafiği

Şekil 9: Standart AEB sisteminin kaygan yolda sistem cevabını
gösteren araçlar arası mesafe ve çarpışmaya kalan süre grafiği

diği gözlemlendiğinden dolayı bu parametrelerin de kestirimi
üzerine çalışılmıştır. Önerilen uyarlamalı AEB sisteminin etki-
liliği TORCS ve Simulink ortamında yapılan benzetim çalışma-
larıyla standart bir AEB sistemiyle karşılaştırılarak kanıtlanmış-
tır.

8. Teşekkür
Sağlamış olduğu katkılardan dolayı FEV Türkiye’ye teşekkür
ederiz.
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Özetçe
Bu çalışma kapsamında konum ve hız verilerinin elde edil-

mesinde ivmeölçer verilerine uygulanan filtreler ile aktif süs-
pansiyon kontrol performansı arasındaki etkileşim incelenmek-
tedir. Benzetim çalışmalarında kullanılmak üzere iki serbestlik
dereceli geleneksel çeyrek taşıt modeli kullanılmaktadır. Ko-
num, hız verilerinin matematiksel model aracılığı ile doğrudan
elde edildiği durumda benzer performans veren iki kontrolcü
tasarlanmaktadır. İlk kontrolcü olarak konum ve hız verilerine
ihtiyaç duyan durum geri beslemeli LQR tasarlanmıştır. İkinci
kontrolcü olarak ise ivme ve hız verilerine ihtiyaç duyan du-
rum türevi geri beslemeli LQR tasarlanmıştır. Ardından mate-
matiksel model üzerinden elde edilen ivme verisine eklenen sa-
bit sapma ve ölçüm gürültüsü sonucunda pratikteki ivmeölçer
sinyalleri taklit edilmiştir. Söz konusu gürültülü ivme verileri-
nin filtrelenmesi ile elde edilen hız ve konum verileri her iki
kontrolcüye geri besleme sinyalleri olarak iletildiğinde, her iki
kontrolcüde de performans kaybı yaşanmaktadır. Tümsek tipi
yol bozucuları karşısında benzetim çalışmaları yapılmıştır. Ben-
zetim çalışmaları sonucunda durum türevi geri beslemeli LQR
kontrolcünün pratikte filtreleme hatalarına karşı daha az duyarlı
olduğu gösterilmiştir.

Abstract
In this study, interaction between velocity and position fil-

ters applied on accelerometer signals and active suspension per-
formance is investigated. Conventional two degrees-of-freedom
quarter vehicle model is used throughout the simulation studies.
Two different controllers are designed to provide similar perfor-
mance with position and velocity signals generated from mathe-
matical model. First controller is the state feedback LQR which

requires position and velocity signals. Second controller is the
state derivative feedback LQR which requires velocity and ac-
celeration signals. Thereafter, in order to mimic accelerometer
signals in practice, dc offset and measurement noise are added
to actual acceleration responses of mathematical model. Perfor-
mance of the both controllers degrades with feedback of noisy
accelerometer signals. Bump type road disturbance is used to
conduct simulation studies. It is shown that state derivative fe-
edback LQR is less sensitive to filtering errors.

1. Giriş
Süspansiyon sistemleri yol kaynaklı bozucular karşısında sürüş
konforu ve yol tutuşunun sağlanmasından sorumludurlar. Kon-
for ve yol tutuşu arasındaki ödünleşme ile başa çıkabilmek için
pasif, yarı-aktif ve aktif olmak üzere üç farklı çözüm üzerine yo-
ğunlaşılmaktadır [1]. Yarı-aktif sistemler, çevrimiçi olarak ayar-
lanabilen sönüm elemanı karakteristiği sayesinde söz konusu
ödünleşmede bir esneklik sunmaktadır [2]. Aktif süspansiyon
sistemleri ise pasif sistemlerde bulunan yay ve sönüm eleman-
larına paralel olarak bağlanan bir aktif kuvvet elemanı içermek-
tedir [3]. Süspansiyon performansında yarı-aktif ve aktif sistem-
ler ile elde edilecek üstünlüğün seviyesi, kontrol algoritmasının
performansı tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla, yarı-aktif
ve aktif süspansiyon sistemlerine yönelik kontrol algoritmaları-
nın geliştirilmesi literatürün yoğun ilgisini çekmektedir.

LQR [4], H2 [5], H∞ [3, 6, 7] performans ölçütleri ile ta-
sarlanmış olan durum geri beslemeli kontrolörler aktif süspsan-
siyon sistemlerinin kontrolünde yüksek başarım sergilemekte-
dir. Yarı aktif süspansiyonlarda ise eyleyicinin yitimlilik (dissi-
pativity) kısıtı sebebiyle hesaplanan kontrol sinyali sadece sö-
nüm elemanının hızı ile aksi yönde uygulanabilmektedir. Bu
durumda aktif süspansiyon sistemlerinde kullanılan algoritma-
lar üzerinde basit bir projeksiyon işlemi olan kırpılma (clipped)
yaklaşımına başvurulmaktadır [8]. Kırpılma yaklaşımı ile yarı-
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aktif süspansiyon tasarımı gerçekleştiren çok sayıda çalışma bu-
lunmaktadır [9, 10, 11, 12].

Durum geri beslemeli (DGB) kontrol yaklaşımı araç göv-
desi ve aks/teker noktalarındaki mutlak hız ve mutlak konum
değerlerine erişimi gerektirmektedir. Pratikte ise sadece ivme
değerleri doğrudan ölçülebilmektedir. Fakat ivmeölçerden oku-
nan veriler sabit sapma (dc offset) ve ölçüm gürültüsü içer-
mektedir [13]. Bu sebeple gerekli mutlak hız ve konum verile-
rine erişebilmek için bant geçirgen filtreler ile sayısal integras-
yon [14, 15] yapılması veya durum gözleyicisi [16] kullanılması
gerekmektedir. Filtre tabanlı nümerik integrasyon, model ta-
banlı olmayan bir yaklaşımdır. Sabit sapmayı ekarte etmek için
kullananılan yüksek geçirgen (YG) filtre ve gürültünün etkisini
azaltmak için kullanılan alçak geçirgen (AG) filtreler sonucunda
kestirilen hız ve konum değerlerinde faz kayması ve genliklerde
sapmalar oluşmaktadır. Durum gözleyicisi ise model tabanlı bir
yaklaşımdır. Dolayısı ile kestirilen hız ve konum değerlerinin
doğruluğu ise gözleyici modelinde kabul edilen parametre de-
ğerlerinin pratikteki değerler ile uyuşmasına bağlıdır. Özellikle
araç yükleme koşulları sonucunda geniş bir aralıkta değiştiği bi-
linen parametreler gözleyicinin kestirim performansını düşüre-
bilmektedir. Bu yüzden sistem parametrelerindeki değişimler-
den doğrudan etkilenmeyen filtre tabanlı yaklaşımlar uygula-
nabilirlik açısında büyük önem kazanmaktadır. İvmeden hıza,
hızdan konuma geçişte kestirim hatasının birikerek arttığı bilin-
mektedir [17]. Dolayısı ile hız ve konum için toplamda iki adım
integrasyon gerektiren DGB kontrol yaklaşımına güçlü bir al-
ternatif olarak, ivme ve hız için toplamda tek adım integrasyon
gerektiren durum türevi geri beslemeli (DTGB) kontrol yakla-
şımı süspansiyon sistemlerinin kontrolünde yeni bir çözüm ola-
rak öne çıkmaktadır [18, 19, 20]. DTGB kontrol yaklaşımının
aktif süspansiyon kontrolünde kullanımı şekil 1 ile gösterilmek-
tedir.

İvmeölçerden okunan verilerin sabit sapma ve gürültü içer-
mediği ideal durum ile pratikteki gürültülü ve sapmalı durum
arasında her iki kontrolör de doğal bir performans kaybı yaşaya-
caktır. Fakat iki adım yerine tek adım integrasyon gerektiren du-
rum türevi geri beslemeli kontrolörün daha az performans kaybı
yaşaması beklenmektedir. Yazarların literatür taramasında göre-
bildiği kadarı ile ideal ölçüm senaryosunda benzer performansa
sahip iki kontrolörün, pratikteki ölçüm koşullarında yaşadığı
performans kaybını karşılaştıran bir çalışmaya literatürde rast-
lanmamıştır. Bu bilgiler ışığında LQR performans ölçütü ile ta-
sarlanan durum geri beslemeli ve durum türevi geri beslemeli
iki kontrolör, sapma ve gürültüden arındırılmış ideal ölçüm se-
naryosunda benzer performans verecek şekilde tasarlanmıştır.
Her iki kontrolörün sönüm performansı da tümsek tipi yol bo-
zucusu karşısında incelenmiştir. Ardından ölçümlerin sapma ve
gürültü içerdiği durum için sapmayı ekarte eden YG filtre ve
gürültünün etkisini zayıflatan AG filtre tasarlanarak pratikteki
durumun benzetimi yapılmıştır.

Çalışmanın kalanı şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm
2 süspansiyon yönelik araç modeli için iki serbestlik dereceli
çeyrek araç modelini ve kullanılan parametreleri içermektedir.
Bölüm 3 içerisinde durum geri beslemeli ve durum türevi geri
beslemeli kontrolörlerin tasarımında kullanılan teoremler veril-
mektedir. Her iki kontrolörün farklı ölçüm senaryolarındaki per-
formanslarını inceleyen benzetim çalışmaları ise Bölüm 4 ile
sunulmaktadır.

2. Matematiksel Model
Süspansiyon yönelik çeyrek araç modeli aktif ve yarı-aktif süs-
pansiyon sistemlerinin tasarımında yaygın olarak kullanılmak-
tadır [1]. Çeyrek araç süspansiyon modeli şekil 1 içerisinde gö-
rülmektedir.

mu

ms

kt

zs

zu

zr

cs ksF

YG&AG

YG&AG

DTGB

İvmeölçer

İvmeölçer

Şekil 1: DTGB kontrolcü ile aktif süspansiyon kontrolüne dair
blok diyagram ve çeyrek araç süspansiyon modeli

Araç gövdesi asılı kütle olarak adlandırılmaktadır ve hare-
ket denklemi

z̈s(t) = − cs
ms

[żs(t)− żu(t)]− ks
ms

[zs(t)− zu(t)]

+ 1
ms
F (t) (1)

olarak verilmektedir. Burada zs(t) araç gövdesinin mutlak ko-
numunu, żs(t) mutlak hızını, z̈s(t) ivmesini ve F (t) aktif kont-
rol kuvvetini göstermektedir. ms asılı kütleyi, cs süspansiyon
sönüm katsayısını, ks süspansiyon yay katsayısını ifade etmek-
tedir. Aks/teker kütlesi asılı olmayan kütle olarak adlandırıl-
maktadır ve hareket denklemi

z̈u(t) = − cs
mu

[żu(t)− żs(t)]− ks
mu

[zu(t)− zs(t)]

− kt
mu

[zu(t)− zr(t)]− 1
mu

F (t) (2)

olarak verilmektedir. Burada zu(t) asılı olmayan kütlenin mut-
lak konumunu, żu(t) mutlak hızını, z̈u(t) ivmesini ve zr(t) yol
pürüzlülüğünü göstermektedir. Hareket denklemleri (1), (2) du-
rum uzay formunda

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) +Bww(t) (3)

biçiminde yazılabilir. Sistemin durum vektörü

x(t) =
[
zs(t) zu(t) żs(t) żu(t)

]T
(4)

olarak tanımlanmıştır. Kontrol girişi u(t) = F (t) ve bozucu
sinyali w(t) = zr(t) olarak belirlenmiştir. İlgili durum uzay
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matrisleri ise

A =


0 0 1 0

0 0 0 1
−ks
ms

ks
ms

−cs
ms

cs
ms

ks
mu

−ks−kt
mu

cs
mu

−cs
mu

 (5)

B =


0

0
1
ms
−1
mu

 ;Bw =


0

0

0
kt
mu

 (6)

şeklinde yazılmaktadır. Çekici tipi bir aracın arka süspansiyonu
temel alınarak belirlenen ve benzetim çalışmalarında kullanılan
araç parametreleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: Çeyrek Araç Süpsansiyon Modeli Parametreleri

Parametre Sembol Değeri Birimi
asılı kütle ms 1150 [kg]

teker/aks kütlesi mu 1200 [kg]

süspansiyon yay sabiti ks 12.70× 104 [N/m]

lastik yay sabiti kt 1.60× 106 [N/m]

süspansiyon sönüm sabiti cs 13400 [Ns/m]

3. Kontrolör Tasarımı
Bu bölümde LQR performans ölçütü ile DGB ve DTGB kont-
rolör tasarımı için yeter koşullar verilmektedir.

3.1. Durum Geri Beslemeli LQR

Amacımız, doğrusal zamanla değişmeyen sistem (3) için

Jdgb =

∫ ∞
0

xT (t)Qdgbx(t) + uT (t)Rdgbu(t)dt (7)

ile verilen maliyet fonksiyonunu minimize eden

u(t) = −Kdgbx(t) (8)

kontrol kanunu hesaplamaktır. Burada Qdgb ve Rdgb maliyet
fonksiyonu (7) içerisinde durum vektörü ve kontrol girişi vek-
törü arasında ağırlıklandırma yapmak için tanımlanmaktadır.
Teorem 1: Performans ağırlıklandırma matrisleriQdgb veRdgb
için, (7) ile verilen maliyet fonksiyonunu minimize edecek du-
rum geri beslemeli kontrolör (8) kazancı,

SA+ATS +Qdgb − SBR−1
dgbB

TS = 0 (9)

denkleminin çözümünden

u(t) = −Kdgbx(t) = R−1
dgbB

TSx(t) (10)

olarak elde edilmektedir.

3.2. Durum Türevi Geri Beslemeli LQR

Amacımız, doğrusal zamanla değişmeyen sistem (3) için

Jdtgb =

∫ ∞
0

ẋT (t)Qdtgbẋ(t) + uT (t)Rdtgbu(t)dt (11)

ile verilen maliyet fonksiyonunu minimize eden

u(t) = −Kdtgbẋ(t) (12)

kontrol kanunu hesaplamaktır. Burada Qdtgb ve Rdtgb maliyet
fonksiyonu (11) içerisinde durum vektörü ve kontrol girişi vek-
törü arasında ağırlıklandırma yapmak için tanımlanmaktadır.
Teorem 2 [17]: Performans ağırlıklandırma matrisleri Qdtgb
ve Rdtgb için, (11) ile verilen maliyet fonksiyonunu minimize
edecek durum geri beslemeli kontrolör (12) kazancı,

PA−1+A−TP+Qdtgb−PA−1BR−1
dtgbB

TA−TP = 0 (13)

denkleminin çözümünden

u(t) = −Kdtgbẋ(t) = R−1
dtgbB

TA−TP ẋ(t) (14)

olarak elde edilmektedir.

4. Benzetim Çalışmaları
Bu bölümde, DGB ve DTGB kontrol stratejilerinin ivmeöl-
çer verilerinin filtrelenmesine karşı duyarlılıkları karşılaştırmalı
olarak incelenmektedir.

Benzetim çalışmalarında tümsek tipi yol bozucusu (15) kul-
lanılmıştır.

zr(t) =

{
a
2

(
1− cos

(
2πv
`
t
))

0 ≤ t ≤ `
v

0 t > `
v

(15)

Burada a = 0.1m, ` = 5m ve v = 45 km/h olarak alınmış-
tır [3]. DGB kontrolcü için performans ağırlıklandırma matris-
leri

Qdgb = diag( 5× 109 0 5× 107 0 ) (16)

Rdgb = 0.01 (17)

olarak seçilirse, Teorem 1 kullınıldığında DGB kontrolcü ka-
zancı

Kdgb =
[
591421.18 −345932.43 70296.20 8510.42

]
(18)

olarak elde edilmektedir. DTGB kontrolcü için performans ağır-
lıklandırma matrisleri

Qdtgb = diag( 1× 107 0 1× 105 0 ) (19)

Rdtgb = 0.01 (20)

olarak seçilirse, Teorem 2 kullanıldığında DTGB kontrolcü ka-
zancı

Kdtgb =
[
28397.54 211.91 2234.17 20.09

]
(21)

olarak elde edilmektedir. İvmeölçer verilerindeki sabit sapma-
nın ekarte edilmesinde kullanılan YG filtrenin transfer fonksi-
yonu

Y G(s) =
s2

s2 + 2ζygωygs+ ω2
yg

(22)

ile verilmektedir. Sırasıyla ζyg = 0.707 sönüm oranını, ωyg =

0.5 × 2π geçiş frekansını göstermektedir. İvmeölçer verilerin-
deki gürültünün azaltılmasında kullanılan AG filtrenin transfer
fonksiyonu

AG(s) =
ω2
ag

s2 + 2ζagωags+ ω2
ag

(23)
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ile verilmektedir. Sırasıyla ζag = 0.707 sönüm oranını, ωag =

30× 2π geçiş frekansını göstermektedir.
İlk olarak ivmeölçer verilerinde herhangi bir idealsizlik ol-

madığı durumda DGB ve DTGB kontrolcülerin asılı kütle ko-
numu ve süspansiyon sapması yanıtları şekil 2 ile gösterilmek-
tedir.

0 0.5 1 1.5 2

z
s
 [
m

]

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

Pasif DGB DTGB

zaman [s]

0 0.5 1 1.5 2

z
s
-z

u
 [
m

]

-0.1

0

0.1

Şekil 2: Pasif, DGB ve DTGB için asılı kütle konumu ve süs-
pansiyon sapması yanıtları

Beklendiği üzere her iki kontrolör yanıtları son derece ben-
zer performansa sahiptir. Süspansiyon sapması grafiklerinde 0.1
m sınırları aşılmamaktadır ve asılı kütle konumu nezdinde iyi
bir sönüm elde edilmektedir. Burada 0.1 m sınırı ile süspansi-
yon sisteminin mekanik tasarımı nedeniyle müsaade edilebilen
çalışma bölgesi ifade edilmektedir. İlgili sınır değer aşıldığında
sürüş konforunu olumsuz etkileyebilecek ve/veya mekanik ha-
sara sebep olabilecek durumlar söz konusudur. İvmeölçer veri-
lerine 0.5 m/s2 büyüklüğünde sabit sapma ve 1 (m/s2)2 var-
yansına sahip 0 ortalamalı gürültü eklenmiştir. Gürültülü ivme-
ölçer verilerinin YG (22) ve AG (23) filtreler ile işlendiği du-
rumda elde edilen asılı kütle konumu ve süspansiyon sapması
yanıtları şekil 3 ile gösterilmektedir.

Gürültülü ölçüm durumu ele alındığında DGB kontrolcü
performansında yaşanan kayıp DTGB kontrolcüye oranla gözle
görülür seviyede şiddetlidir. Asılı kütle konumunun denge nok-
tasına dönmekte zorlanmasına ek olarak süspansiyon sapması
değerleri mekanik limitleri aşarak mekanik hasar ve konfor
kaybı riski taşımaktadır.

Bu sırada uygulanan aktif kontrol kuvveti ve eyleyiciye ait
güç tüketimi şekil 4 ile gösterilmektedir. Eyleyicinin anlık güç
tüketimi

P (t) = u(t)× |żs(t)− żu(t)| (24)

eşitliği ile hesaplanmaktadır.
Öncesinde asılı kütle konumu ve süpsansiyon sapması ya-

nıtları incelendiğinde görülen denge noktasına dönememe du-
rumu sebebiyle aktif kontrol kuvveti de bozucu etkisi geride
kalmasına karşın yüksek değerlerde seyretmektedir. Eyleyici ta-
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Şekil 3: İvmeölçer verilerinin gürülütülü olduğu durumda pasif,
DGB ve DTGB için asılı kütle konumu ve süspansiyon sapması
yanıtları

Şekil 4: İvmeölçer verilerinin gürültülü olduğu durumda pasif,
DGB ve DTGB için aktif kontrol kuvveti ve eyleyici güç tüke-
timi yanıtları

rafından tüketilen güç değerleri incelendiğinde bozucu etkisin-
deki geçici rejim yanıtını atlatan DTGB kontrolcü tepe değe-
rinde 10 kW mertebelerini görüp azalış trendine girmekteyken,
DGB kontrolcü 15 kW mertebelerini görmekte ve daha yavaş
bir azalış trendine girmektedir. Söz konusu performans kaybını
anlamlandırabilmek için gürültülü, filtrelenmiş ve gerçek ivme
yanıtları karşılaştırmalı olarak şekil 5 ile gösterilmektedir.

Gürültülü, filtrelenmiş ve gerçek ivme sinyalleri incelendi-
ğinde sunulan YG ve AG filtrelerinin bir arada kullanımı ile
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Şekil 5: DTGB kontrolcü için gürültülü, filtrelemiş ve gerçek
ivme sinyalleri

sabit sapma ve gürültünün önemli miktarda aşıldığı göze çarp-
maktadır. Dolayısı ile DGB kontrolcüde yaşanan performans
kaybını açıklamak için yeterli olmamaktadır. Filtrelenmiş ivme
verilerinden elde edilen hız kestirimlerini incelemek için şekil 6
verilmiştir.
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Şekil 6: DTGB kontrolcü için mutlak hız sinyali ve kestirimi

Gerçek ve filtrelenmiş hız sinyalleri incelendiğinde kestirim
hatalarının oluştuğu göze çarpmaktadır. Fakat tümsek tipi yol
bozucusunun ilk olarak sisteme etki ettiği sıradaki trend yüksek
doğrulukla kestirilmektedir. Şekil 5 ile gösterilen ivme kesti-
rimi ile beraber düşünüldüğünde DTGB kontrolcünün gürültü-
süz ideal ölçüm senaryosuna kıyasla düşük bir seviyede perfor-

mans kaybı yaşaması son derece olağandır. Filtrelenmiş ivme
verilerinden elde edilen hızın integrasyonu ile elde edilen ko-
num sinyali kestirimlerini incelemek için şekil 7 verilmiştir.
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Şekil 7: DGB kontrolcü için mutlak konum sinyali ve kestirimi

Gerçek ve filtrelenmiş konum sinyalleri incelendiğinde kes-
tirim ile gerçekleşen arasında sabit bir kestirim hatası oluştuğu
açıkça görülmektedir. Bu sebeple tümsek tipi yol bozucusunun
geçici rejimdeki etkisi ortadan kaltığında bile DGB yaklaşımı
ile hesaplanan kontrol kuvveti sıfıra yakınsayamamaktadır.

5. Sonuçlar
Çalışma kapsamında ivmeölçer verilerindeki sabit sapma ve gü-
rültü etkilerini azaltacak şekilde AG ve YG filtreler kullanılarak
mutlak konum ve hız verileri elde edildiğinde DGB ve DTGB
kontrol yaklaşımlarının yaşadığı performans kayıpları karşılaş-
tırılmıştır. Tümsek tipi yol bozucusu için yapılan benzetim ça-
lışmalarında DTGB kontrolcünün ölçüm gürültüleri düşünüldü-
ğünde uygulanabilirlik yönünde önemli bir avantaja sahip ol-
duğu açıkça ortaya konmuştur. Gelecek çalışmalarda söz ko-
nusu tasarımların kırpılma yöntemi ile yarı-aktif süspansiyon
yaklaşımı için de analiz edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca araç
yükleme koşullarındaki değişkenliklerin sönüm performansına
olan etkisinin de benzetim çalışmalarında incelenmesi amacıyla
klasik Riccati tabanlı yaklaşım yerine doğrusal matris eşitsizlik-
leri tabanlı dayanıklı DTGB LQR tasarımı uygulanması düşü-
nülmektedir.
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Özetçe 

Bu çalışmada boylamsal hareket eden bir araç konvoy 

sisteminin sabit haberleşme gecikmeleri altında kararlılık 

analizi yapılmıştır. Öncelikle konvoy sisteminin doğrusal 

modeli, önerilen formasyon geometrisi, haberleşme protokolü 

ve dağıtık denetleyici yapısı kullanılarak elde edilmiş, kapalı 

çevrim sistem matrisi oluşturulmuş ve kararlılığı incelenmiştir. 

Daha sonra sistem üzerindeki haberleşme gecikmelerinin 

sistemin iç kararlılığına etkisi incelenmiştir. Zaman gecikmesi 

altındaki sistemin kararlı olduğu bölgeleri elde etmek için 

Cluster Treatment of Characteristic Roots (CTCR) yöntemi 

kullanılmış ve kararlılık kriterleri elde edilmiştir. 

MATLAB/Simulink ortamında yapılan benzetim çalışmaları ile 

kararlılık analizleri test edilmiştir.  

Abstract 

In this study, stability analysis of platooning system which 

moves longitudinal direction is investigated with time delay. 

Firstly, the linear model of platooning system is obtained by 

using proposed formation geometry, communication protocol 

and distributed controller. Then, the closed loop system matrix 

is created and stability analysis is examined. The effect of 

communication delays on the internal stability of the system is 

studied by using Cluster Treatment of Characteristic Roots 

(CTCR) method. The regions where the system with time delay 

is stable and stability conditions are obtained. Stability analyzes 

are tested with simulation studies which are conducted in 

MATLAB / Simulink environment. 

1. Giriş 

Trafik tıkanıklığı, dünyadaki en ciddi sosyal, ekonomik ve 

çevresel sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu 

problemin çözümü için düşünülen en basit öneri yeterli yolların 

inşa edilmesidir. Fakat bu çözüm hem finansal hem de çevresel 

nedenlerle giderek zorlaşmaktadır ve yıllık elde edilen veriler 

trafik sıkışıklığının arttığını göstermektedir. Bu nedenle, bu 

problemin çözümü için farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuş ve 

bu konu son yıllarda aktif bir araştırma konusu haline gelmiştir. 

Ağ tabanlı araç konvoy sistemleri trafik akışını iyileştirmek, 

trafik kapasitesi artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak için 

kullanılan yaklaşımlardan biridir [1,2]. Araç konvoy 

kontrolünün temel amacı, konvoy içindeki araçların lider araç 

ile aynı hızda hareket etmesini sağlarken, araçlar arasındaki 

mesafenin de belirlenen bir mesafe prensibine göre 

korunmasıdır. 

Araç konvoy kontrolü ile ilgili çalışmalar İleri Ulaşım 

Teknoloji Ortakları (PATH) programı ile hız kazanmıştır [3]. 

[4]’te çoklu araç sistemi eş zamanlı uzlaşı kontrolü 

çerçevesinde incelenmiştir. Araçlar birinci dereceden 

dinamiklerle modellenmiş, sabit zaman gecikmeleri ve farklı 

iletişim topolojileri üzerine çalışılmıştır. [5]’te araçlar ikinci 

dereceden dinamiklerle modellenmiş ve yönlendirilmiş iletişim 

protokolleri üzerinden uzlaşı problemi incelenmiştir. Probleme 

kontrol açısından bakıldığında araç konvoy sisteminin, 

araçların boylamsal dinamikleri, aralarındaki bilgi alışverişini 

belirleyen haberleşme topolojileri, merkezi olmayan 

kontrolcüler ve araçlar arasındaki mesafe prensibinden 

oluştuğu görülür [6,7]. Konvoy içindeki araçlar özdeş 

dinamiklerle modellenirse sistem homojen, aksi durumda 

heterojen olarak adlandırılır. Bilgi alışverişi konvoy içindeki 

araçların iletişim protokolü aracılığı ile nasıl haberleştiğini 

tanımlamaktadır. Her araç içinde dağıtık bir geri besleme 

denetleyicisi çalışır. Her denetleyiciye ait mevcut bilgiler, 

algılama ve ölçme sistemlerindeki sınırlamalar sebebiyle 

genellikle komşu bir bölge ile sınırlanır [8]. Sonuç olarak 

denetleyicilerin global bir uzlaşı sağlayabilmesi için sadece 

yerel bilgileri kullandığı görülür. Literatür incelendiğinde araç 

konvoy sisteminin modellenmesinde bu çalışmada olduğu gibi 

doğrusal modellerin yeterli olduğu gözlemlenmiştir.  

Bu tür sistemlerin iç kararlılığı, sistemin doğrusal zamanla 

değişmez yapısı sayesinde cebir teorisi ve temel kararlılık 

analizi yöntemleri ile analiz edilebilir [9]. Haberleşme 

kanallarında meydana gelen zaman gecikmeleri, ağ tabanlı 

sistemlerin performansını etkileyen en önemli kriterlerden 

biridir. Sistemin zaman gecikmelerine rağmen kararlı kalmasını 

sağlamak için dikkatli bir denetleyici tasarımı ve kararlılık 

analizi yapmak kritik öneme sahiptir. Zaman gecikmeleri söz 

konusu olduğunda genellikle Lyapunov/Krasovskii, 
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Razhumikin teoremleri ya da genelleştirilmiş Nyquist kriteri 

kullanılır [10, 14]. Bu yöntemler asimptotik kararlılığa ulaşmak 

için yalnızca yeterli koşuları sağlamaktadır. Ağ tabanlı doğrusal 

modele sahip sistemlerde bağımsız zaman gecikmesi altında 

kararlılık analizi yapmanın farklı bir yolu olarak [11,12], 

analitik bir yaklaşım önermişlerdir. Cluster Treatment of 

Characteristic Roots (CTCR) adı verilen bu yöntem ile 

faktörlerine ayrılmış karakteristik denklemi kullanarak sistemin 

kararlılık bölgelerini bulunur [13].  

Bu çalışmada doğrusal zamanla değişmeyen bir sistem şeklinde 

modellenen araç konvoy sisteminin sabit bağımsız zaman 

gecikmesi altında kararlılık analizi CTCR yöntemi ile 

incelenmiştir. Çalışma şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2’de 

araç konvoy sisteminin modeli verilmiştir. Bölüm 3’te sistemin 

iç kararlılığı incelenmiş, daha sonra kararlılık analizi 

haberleşme gecikmesi altında genişletilmiş ve her iki durum 

için benzetim çalışmalarına yer verilmiştir. Bölüm 4’te çalışma 

değerlendirilmiş ve kaynakça ile sonlandırılmıştır. 

2. Araç Konvoy Sisteminin Modeli 

Bu çalışmada araç konvoy sisteminin bir sanal lider ve 𝑁 adet 

takipçi araçtan oluştuğu düşünülmüştür. Yolun düz ve 

sürtünmesiz olduğu varsayımı ile araçların yanal hareketleri 

ihmal edilmiştir. Bu sistemin temel amacı araçların boylamsal 

hareketlerini kontrol ederek, istenilen referans hızı korurken 

araçlar arasındaki mesafeyi sabit tutabilmektir. Konvoy 

sistemleri dört alt sisteme ayrılarak modellenebilir [6].  

(1) Araç dinamiği: Her bir aracın boylamsal davranış 

dinamiğini tanımlar 

(2) Veri akış topolojisi: Araçlar arasındaki veri 

alışverişini tanımlar.  

(3) Formasyon geometrisi: Araçlar arasındaki mesafeyi 

belirler. 

(4) Dağıtık denetleyici: Yerel bilgileri kullanarak her bir 

araç için geri beslemeli bir denetleyicisi tanımlar.  

Konvoy kontrol sistemlerinde araçların boylamsal hareket 

dinamikleri için üçüncü dereceden modeller yeterli olmaktadır 

[6,7]. 
�̇�𝑖 = 𝑣𝑖 

�̇�𝑖 = a𝑖 

𝛾ȧ𝑖 + a𝑖 = 𝑢𝑖 

(1) 

Burada, 𝑝𝑖 , 𝑣𝑖  ve 𝑎𝑖  sırasıyla, her bir aracın pozisyon, hız ve 

ivmesini, γ > 0 ise aracın güç aktarım sistemindeki gecikmeyi 

temsil eder. Bu modelde her aracın 𝑎𝑖’yi denetleyici işareti olan 

𝑢𝑖’ye göre düzenleyen düşük dereceli bir denetleyici içerdiği 

varsayılmıştır.  

Araçlar arasındaki veri akışı için yönlendirilmiş grafikler 

kullanılmıştır. 𝒢(𝒱, ℰ) şeklinde ifade edilen yönlendirilmiş bir 

grafikte 𝒱 = {𝑣1, 𝑣2, . . . 𝑣𝑁} takip eden araçları temsil eden 

düğümler kümesi,  ℰ ⊆ 𝒱 × 𝒱’de araçlar arasındaki bağlantıyı 

ifade eden kenarlar kümesi olarak isimlendirilir. Bu tür 

sistemlerde bilgi akışını modellemek için, komşuluk matrisi, 

Laplacian matrisi ve sabitleme matrisi kullanılır ve bu matrisler 

aşağıdaki gibi ifade edilir [8]. 

• Komşuluk matrisi: 𝒜 = [𝑎𝑖𝑗] ∈ ℝ𝑁×𝑁 

𝑎𝑖𝑗 = {
1,   𝑒ğ𝑒𝑟 {𝑣𝑗 , 𝑣𝑖} ∈ ℰ

0,         𝑎𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑒.
 (2) 

• Laplacian matrisi: ℒ = [𝑙𝑖𝑗] ∈ ℝ𝑁×𝑁 

𝑙𝑖𝑗 = {

−𝑎𝑖𝑗 ,   𝑖 ≠ 𝑗

∑𝑎𝑖𝑘

𝑁

𝑘=1

, 𝑖 = 𝑗
 (3) 

• Sabitleme matrisi:𝒫 = [𝑝𝑖𝑖] ∈ ℝ𝑁×𝑁 

𝑝𝑖𝑖 = {
1,   𝑒ğ𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑟𝑎𝑐𝚤 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑖𝑦𝑜𝑟𝑠𝑎

0,         𝑎𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑒.
 (4) 

Bu çalışmada kullanılan veri akış topolojisi Şekil 1’de 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 1: Veri akış topolojisi. 

Konvoyun formasyon geometrisi taşıtlar arasındaki korunması 

istenilen mesafeyi tanımlar. Lider araç ve takipçi araçlar 

arasındaki mesafe 𝑑𝑖,0(𝑡)  ile gösterilirse denetleyiciden 

beklenilen isterler aşağıdaki gibi yazılabilir. 

𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

‖𝑝𝑖(𝑡) − 𝑝0(𝑡) − 𝑑𝑖,0‖ = 0 

𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

‖𝑣𝑖(𝑡) − 𝑣0(𝑡)‖ = 0 

𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

‖𝑎𝑖(𝑡) − 𝑎0(𝑡)‖ = 0 

(5) 

Burada liderin durumları (konum, hız ve ivme) takipçi araçlar 

tarafından referans işaretler olarak kullanılır, fakat, bu 

çalışmada da olduğu gibi liderin durumlarının tüm takipçilere 

ulaşmadığı durumlarda takipçiler komşu araçlardan aldığı 

bilgileri kullanırlar. Benzer şekilde 𝑖  aracı ve 𝑖 − 1  aracı 

arasındaki mesafe 𝑑𝑖,i−1(𝑡)  şeklinde tanımlanabilir. Araçlar 

arasındaki mesafeyi tanımlamak için sabit mesafe politikası 

kullanılır; 

𝑑𝑖,𝑖−1 = 𝑑0 (6) 

Denklem (6)’da bulunan 𝑑0  sabit pozitif bir sayıdır. Sisteme 

uygulanan doğrusal bir geri besleme denetleyicisi (7)’de 

gösterilmiştir.  

𝑢𝑖(𝑡) = −∑𝑎𝑖𝑗[𝑘𝑝(p𝑖 − p𝑗 + 𝑑𝑖,𝑗) + 𝑘𝑣(v𝑖 − v𝑗)

𝑁

𝑗=1

 

+𝑘𝑎(a𝑖 − a𝑗)] − 𝑝𝑖𝑖[𝑘𝑝p𝑖 + 𝑘𝑣v𝑖 + 𝑘𝑎a𝑖] 

(7) 

Burada 𝑎𝑖𝑗  ve 𝑝𝑖𝑖  sırasıyla komşuluk matrisinin ve sabitleme 

matrisinin karşılık gelen elemanlarını ve 𝑘𝑝,  𝑘𝑣  ve 𝑘𝑖  ise 

denetleyici parametrelerini ifade etmektedir. 

Kapalı çevrim sistemin matematiksel gösterimini 

basitleştirmek için aşağıdaki gibi tanımlamalar yapılırsa; 

𝑃 = [𝑝1, 𝑝2  … 𝑝𝑛]𝑇  

𝑉 = [𝑣1, 𝑣2  … 𝑣𝑛]𝑇 

𝐴 = [a1, a2  … a𝑛]𝑇 

𝑈 = [u1, u2  … u𝑛]𝑇 

Kontrol işareti (8)’deki gibi kompakt formda yazılabilir. Bu 

çıkarımın elde edilmesi [7]’de detaylı olarak anlatılmıştır. 

𝑈 = −𝐾𝑝ℒ𝑝𝑃 − 𝐾𝑣ℒ𝑝𝑉 − 𝐾𝑎ℒ𝑝𝐴 (8) 

Burada 𝐾𝑝 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑝} , 𝐾𝑣 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑣} ,and 𝐾𝑎 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑎} 

ve ℒ𝑝 = ℒ + 𝒫 şeklinde tanımlanır. 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

351



Denklem (1)’de verilen sistem modeli yeniden düzenlendiğinde 

(9)’daki gibi olur. 

�̇� = 𝑉 

�̇� = 𝐴 

�̇� = −Γ𝐾𝑝ℒ𝑝�̃� − Γ𝐾𝑣ℒ𝑝𝑉 − (Γ + Γ𝐾𝑎ℒ𝑝)𝐴 

(9) 

Denklemde Γ = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝛾} . Sistemin kapalı çevrim dinamiği 

𝑋 = [𝑃𝑇 𝑉𝑇 𝐴𝑇]𝑇  tanımlaması yapıldığında (10)’daki gibi 

yazılabilir.  

�̇� = �̃�𝑋 (10) 

Burada �̃� sistemin kapalı çevrim sistem matrisidir ve aşağıdaki 

gibi ifade edilir. 

�̃� = [

0 𝐼𝑁 0
0 0 𝐼𝑁

−Γ𝐾𝑝ℒ𝑝 −Γ𝐾𝑣ℒ𝑝 −(Γ + Γ𝐾𝑎ℒ𝑝)
] 

3. Kararlılık Analizi 

Araç konvoy sistemlerinde kararlılık analizi iç kararlılık ve dizi 

kararlılığı olmak üzere iki ana başlıkta incelenir [7, 8]. İç 

kararlılık kapalı çevrim sistem matrisinin tüm öz değerlerinin 

gerçek kısımlarının negatif olması şeklinde tanımlanırken, dizi 

kararlılığı ise konvoy dizisine uygulanan bir bozucunun araçlar 

arasındaki mesafeyi artırmaması şeklinde ifade edilebilir. Bu 

çalışmada araç konvoy sistemlerinin iç kararlılığı incelenmiştir. 

3.1. Zaman Gecikmesiz Durum için Kararlılık Analizi 

Bu tür sistemlerin kararlılığı incelenirken sistemin doğrusal 

zamanla değişmez yapısı ve karakteristik denkleminin rasyonel 

fonksiyon olması nedeniyle temel kararlılık yöntemleri 

kullanılabilir. Sistemin karakteristik denklemi elde edilerek, 

Routh-Hurwitz kararlılık kriteri uygulandığında sistemi kararlı 

kılacak parametrelerin sınırları belirlenebilir. Sistemin 

karakteristik denklemi Şekil 1’de verilen veri akış topolojisi 

altında düzenlenirse (11)’de verildiği gibi elde edilir. 

∏(𝑠3 +
1 + 𝑘𝑎

𝛾
𝑠2 +

𝑘𝑣

𝛾
𝑠 +

𝑘𝑝

𝛾
) = 0

𝑁

𝑖=1

 (11) 

Sistemin kararlı olabilmesi için (11)’de tanımlanan 

karakteristik denklemin köklerinin karmaşık düzlemin negatif 

sol yarı bölgesinde olması gerekir. Denklem Routh tablosunda 

incelendiğinde;  

𝑠3: 1 
𝑘𝑣

𝛾
 

𝑠2: 
1 + 𝑘𝑎

𝛾
 

𝑘𝑝

𝛾
 

𝑠1: 
𝑘𝑣 +  𝑘𝑎𝑘𝑣 −  𝑘𝑝𝛾

𝛾 +  𝑘𝑎𝛾
 0 

𝑠0: 
𝑘𝑝

𝛾
 0 

γ > 0 için aşağıdaki koşullar elde edilir; 

𝑘𝑝 > 0

𝑘𝑎 > −1

𝑘𝑣 > 𝑘𝑝 (
𝛾

1 + 𝑘𝑎

)
 (12) 

3.2. Zaman Gecikmesiz Durum için Benzetim Çalışmaları 

Bu bölümde araç konvoy sisteminde zaman gecikmesi olmadığı 

durum göz önüne alındığında (12)’de elde edilen kararlılık 

koşullarını doğrulamak için MATLAB/Simulink programı 

kullanılarak benzetim çalışmaları yapılmıştır. Denklem (1)’de 

verilen doğrusal araç konvoy modeline (7)’deki kontrol işareti 

uygulanmış ve benzetim parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Benzetim parametreleri 

Parametre Tanım Değ

er  

Birim 

N Araç sayısı 5 - 

𝑑 Araçlar arası mesafe 10 [m] 

𝑣0 Lider araç hızı 20 [m/s] 

𝛾 Atalet gecikmesi 0.5 [sn] 

𝑘𝑝 Denetleyici parametresi 1 - 

𝑘𝑣 Denetleyici parametresi 4  

𝑘𝑎 Denetleyici parametresi 1.8 - 

 

Önerilen senaryoda bir adet sanal lider ve bu aracı takip eden 5 

adet takipçi araç bulunmaktadır. Araçlar arasındaki veri akışı 

topolojisi Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Araçlar arası veri akış topolojisi 

Lider araca (13)’deki gibi bir hız profili uygulandığı zaman 

araçların konumları, konum hataları, hızları ve hız hataları 

sırasıyla Şekil 3, 4, 5 ve 6’daki gibi olmaktadır. 

𝑣0 = {

20 𝑚/𝑠 𝑡 ≤ 5 𝑠
20 + 2𝑡 𝑚/𝑠 5 𝑠 < 𝑡 ≤ 10 𝑠

30 𝑚/𝑠 𝑡 > 10 𝑠
 (13) 

 

Şekil 3: Araçların konum değişimi 

 

Şekil 4: Araçlar arasındaki konum hatası 
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Şekil 5: Araçların hız değişimi 

 

Şekil 6: Araçlar arasındaki hız hatası 

Şekil 3 ve 4’de görüldüğü üzere (12)’de verilen kriterleri 

sağlayan parametreler kullanıldığında, lider aracın değişen hız 

profili sisteme etkiyen bozucu olarak düşünüldüğünde, 

araçların lider araç ile aralarındaki mesafeyi koruyarak takip 

ettiği aynı zamanda konum ve hız hatalarını sıfırladığı 

gözlemlenmektedir. 

3.3. Zaman Gecikmesi Altında Kararlılık Analizi 

Araç konvoy sistemlerinde veri alışverişi sırasında haberleşme 

gecikmeleri meydana gelebilir. Bu tür sistemlerin kararlılığı 

zaman gecikmesi altında incelendiğinde genellikle Doğrusal 

Matris Eşitsizlikleri (LMI) çözümüne dayalı teoremler 

kullanıldığından, kesin çözümlerin elde edilebilmesi kolay 

olmamaktadır. 

Farklı bir yaklaşım olarak karakteristik denklem, yapısı gereği 

faktörlerine ayrılarak yazılabilir ve Cluster Treatment of 

Characteristic Roots (CTCR) yöntemi kullanılarak analiz 

edilebilir. CTCR yöntemi doğrusal zamanla değişmeyen 

sistemlerde bağımsız zaman gecikmeleri olduğu durumlarda 

kararlığı değerlendirmek için cebirsel bir yaklaşım önerir. 

Doğrusal zamanla değişmeyen zaman gecikmeli bir sistem 

(14)’te gösterildiği gibi tanımlanır.   

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑥(𝑡 − 𝜏) (14) 

Bu sistemin karakteristik denklemi (15)’te verilmiştir. 

det(𝑠𝐼 − 𝐴 − 𝐵𝑒−𝑠𝜏) = 0 (15) 

Bu denklem incelendiği zaman, 𝑒−𝑠𝜏  terimi nedeniyle sonsuz 

sayıda kök içerdiği gözlemlenir ve sistemin kararlı olabilmesi 

için tüm köklerin sol yarı düzlemde olması gerekir. Denklem 

(1)’de verilen araç konvoy sistem modelini bu formatta 

yazabilmek için sistemde sabit bir haberleşme gecikmesi 

olduğunu düşünürsek sisteme uygulanan denetleyici işareti 

(16)’da gösterildiği gibi olur. 

𝑢𝑖(𝑡) = −∑[𝑎𝑖𝑗[𝑘𝑝 (p𝑖(𝑡 − 𝜏) − p𝑗(𝑡 − 𝜏))

𝑁

𝑗=1

+ 

𝑘𝑣(v𝑖(𝑡 − 𝜏) − v𝑗(𝑡 − 𝜏)) + 𝑘𝑎(a𝑖(𝑡 − 𝜏) − 

a𝑗(𝑡 − 𝜏))] − 𝑝𝑖𝑖[𝑘𝑝p𝑖(𝑡 − 𝜏) + 𝑘𝑣v𝑖(𝑡 − 𝜏) 

+𝑘𝑎a𝑖(𝑡 − 𝜏)] 

(16) 

Denklem (16)’da verilen kontrol işareti (1) denkleminde yerine 

yazılarak düzenlenirse, sistemin kapalı çevrim gösterimi 

(17)’de verildiği gibi olur. 

 

�̇�(𝑡) =

[
 
 
 
 

𝐼𝑁 ⊗ [

0 1 0
0 0 1

0 0
−1

𝛾

]

]
 
 
 
 

𝑥(𝑡) +

[
 
 
 
 

𝐿𝑝 ⊗ [

0 0 0
0 0 0

−𝑘𝑝

𝛾

−𝑘𝑣

𝛾

−𝑘𝑎

𝛾

]

]
 
 
 
 

𝑥(𝑡 − 𝜏) (17) 

Denklem (17)’nin  �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑥(𝑡 − 𝜏)  formatında 

yazılabildiği açıkça görülmektedir. Burada, B matrisinin her 

zaman blok köşegen matrise dönüştürülebilir, ayrıca, A matrisi 

blok köşegendir ve blokların boyutu 𝑟 = 3  olan araç iç 

dinamiklerin sayısına eşittir. 

CTCR yönteminin amacı sistemin karakteristik köklerinin sanal 

eksenden geçişlerini incelemektir. Bu nedenle öncelikle sanal 

eksen üzerindeki karakteristik kökler elde edilir ve daha sonra 

bu köklerin geçişlerinin hangi yönde olduğunu belirlemek üzere 

kök eğilimi özelliğinden faydalanılır. Bu işlemleri 

gerçekleştirmeden önce karakteristik denklemin faktörlerine 

ayrılması gerekir.  

Ön sav: Önerilen haberleşme protokolü için doğrusal zaman 

gecikmeli sistemin   karakteristik denklemi �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) +
𝐵𝑥(𝑡 − 𝜏), dereceleri araç dinamiğine eşit olan 𝑁 adet faktörün 

çarpımı şeklinde ifade edilebilir [12]. 

İspat: 𝑁 sayıda araç için, sistemin genel durum-uzay modeli 

aşağıdaki gibi ele alınırsa;  

�̇�(𝑡) = (𝐼𝑛 ⊗ 𝐹1)𝑥(𝑡) + (𝑀 ⊗ 𝐹2)𝑥(𝑡 − 𝜏) (18) 

𝐹1, 𝐹2 ∈ 𝑅𝑟×𝑟 ve 𝑀 ∈ 𝑅𝑛×𝑛 matrisleri (17) dikkate alınarak 

yazılabilir. Denklem (1)’de gösterildiği üzere her bir araç 

dinamiğinin derecesi 𝑟 = 3 ’tür. 𝑀  köşegenleştirilebilir bir 

matrix olduğu için tekil olmayan bir T matrisi vardır ki, 

𝑇−1𝑀𝑇 = Λ  şeklinde ifade edilir.  Λ  bileşenleri 𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛  

olan köşegen bir matristir ve aynı zamanda bu değerler 𝑀’nin 

öz değerlerine eşit olur.  𝑥 = (𝑇 ⊗ 𝐼𝑟)𝜉 ∈ 𝑅𝑛𝑟 şeklinde bir 

değişken dönüşümü kullanarak (18) denklemi, (19)’a 

dönüştürülür [12]. 

�̇�(𝑡) = (𝑇−1 ⊗ 𝐼𝑟)(𝐼𝑛 ⊗ 𝐹1)(𝑇 ⊗ 𝐼𝑟)𝜉(𝑡)) 

+(𝑇−1 ⊗ 𝐼𝑟)(𝑀 ⊗ 𝐹2)(𝑇 ⊗ 𝐼𝑟)𝜉(𝑡 − 𝜏) 
(19) 

Bu ifade aynı boyuta 𝑈,𝑊  ve 𝑉, 𝑍  matris çiftleri için 

Kronecker çarpımının (𝑈 ⊗ 𝑉)(𝑊 ⊗ 𝑍) = 𝑈𝑊 ⊗ 𝑉𝑍 

özelliği kullanılarak, (20)’deki gibi yazılır.  

�̇�(𝑡) = (𝐼𝑛 ⊗ 𝐹1)𝜉(𝑡) + (Λ ⊗ 𝐹2)𝜉(𝑡 − 𝜏) (20) 

𝐼𝑛 ve  Λ  köşegen matris olduğu için, yukarıdaki eşitlik blok 

köşegen matris şeklinde yazılır. Böylece sistemin karakteristik 

denklemi (21)’de gösterildiği gibi sistem dereceleri 𝑟 olan 𝑁 

adet ayrıştırılmış alt sistem olarak ifade edilir.  

�̇�𝑗(𝑡) = 𝐹1𝜉𝑗(𝑡) + 𝜆𝑗𝐹2𝜉𝑗(𝑡 − 𝜏), 𝑗 = 1,2,⋯ ,𝑁  (21) 
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Her bir alt sistemin karakteristik denklemi det(𝑠𝐼𝑟 − 𝐹1 −

𝜆𝑗𝐹2𝑒
−𝑠𝜏) = 0  şeklinde yazılırsa, araç konvoy sisteminin 

karakteristik denklemi bu faktörlerin çarpımı şeklinde ifade 

edilir ve ispat tamamlanmış olur. 

det(𝑠𝐼 − 𝐴 − 𝐵𝑒−𝑠𝜏) = ∏det (𝑠𝐼𝑟−𝐹1 − 𝜆𝑗𝐹2𝑒
−𝑠𝜏) = 0

𝑛

𝑗=1

 (22) 

Bu Lemma kullanılarak Bölüm 3.1’de verilen örnek sistemin 

karakteristik denklemi aşağıdaki gibi faktörlerine ayrıştırılır; 

𝑠3 +
1 + 𝜆𝑖𝑘𝑎𝑒

−𝜏𝑠

𝛾
𝑠2 +

𝜆𝑖𝑘𝑣𝑒
−𝜏𝑠

𝛾
𝑠 +

𝜆𝑖𝑘𝑝𝑒
−𝜏𝑠

𝛾
= 0 (23) 

CTCR paradigması şimdi her bir faktörün kararlılık analizi için 

kullanılabilir. CTCR metodunun ilk aşaması köklerin sanal 

eksenden geçiş frekanslarının ayrıntılı belirlenmesi ve bu 

noktadaki zaman gecikmesinin elde etmektir. İkinci aşaması, bu 

gecikme arttıkça bu sanal köklerin kök geçiş eğiliminin 

özelliğini kullanarak hangi yöne geçtiğini öğrenmektir. Şekil 

2’de önerilen veri akış topolojisi dikkate alındığında 𝜆𝑖 = 1 

olduğu gözlemlenir. (23)’de verilen karakteristik denklemi 

aşağıdaki gibi düzenlenir. 

𝑠3 +
1

𝛾
𝑠2 = −(𝑘𝑎𝑠

2 + 𝑘𝑣 𝑠 + 𝑘𝑝)
𝜆

𝛾
𝑒−𝜏𝑠 (24) 

Sistemin sanal eksen üzerindeki kökleri olabilmesi için 𝑠 =
𝑗𝜔’yı yukarıdaki denklemde yerine yazdığımızda eşitliğin her 

iki tarafının genlik ve faz değerleri eşit olmalıdır. 𝑠 = 𝑗𝜔 için 

genlik denklemi (25)’de verilmiştir. 

𝜔6 + (
1 − 𝑘𝑎

2

𝛾2
)𝜔4 + (

2𝑘𝑎𝑘𝑝𝛾 − 𝑘𝑣
2

𝛾2
)𝜔2 +

𝑘𝑝
2

𝛾2
= 0 (25) 

𝜔2 = 𝜔 değişken dönüşümü yapılarak denklem  𝜔3 + 𝑎 𝜔2 +

𝑏𝜔 + 𝑐 = 0  formuna gelir. Burada, 𝑎 = (
1−𝑘𝑎

2

𝛾2 ) , 𝑏 =

(
2𝑘𝑎𝑘𝑝𝛾−𝑘𝑣

2

𝛾2 ) ve 𝑐 =
𝑘𝑝

2

𝛾2  şeklindedir. Eğer bu kübik denklemin 

pozitif gerçel kökleri varsa karakteristik denklemin  𝑠 = 𝑗𝜔’da 

sanal eksen üzerinde kökü vardır. Denklemden 𝑐 > 0 olduğu 

görülmektedir. Bu durumda Descartes kuralı ile istenilen 

koşulu sağlayan üç farklı koşul elde edilir.  

Koşul 1: 𝑎 < 0  ⋀  𝑏 < 0   

𝑘𝑎 > 1 ve  2𝑘𝑎𝑘𝑝𝛾 < 𝑘𝑣
2
 (26a) 

Koşul 2: 𝑎 < 0  ⋀  𝑏 > 0   

𝑘𝑎 > 1 ve 2𝑘𝑎𝑘𝑝𝛾 > 𝑘𝑣
2
 (26b) 

Koşul 3: 𝑎 > 0  ⋀  𝑏 < 0   

𝑘𝑎 < 1 ve 2𝑘𝑎𝑘𝑝𝛾 < 𝑘𝑣
2
 (26c) 

Diğer taraftan (24) denkleminde eşitliğin her iki tarafının faz 

açılarının da (27)’de gösterildiği üzere eşit olması gerekir.  

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝜔𝛾) −  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
−𝑘𝑣𝜔

𝑘𝑎𝜔2 − 𝑘𝑝
) = −𝜏𝜔  (27) 

Trigonometrik denklemlerden  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑥) −  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑦) =

 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑥−𝑦

1+𝑥𝑦
) olduğu bilinmektedir. Bu formül kullanılarak 

(27) denklemi, (28)’deki gibi düzenlenir.  

𝜏𝑐,𝑘 =
1

𝑤
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

−𝜔3𝛾𝑘𝑎 + (𝑘𝑣 + 𝛾𝑘𝑝)𝜔

𝜔2(𝑘𝑎 − 𝑘𝑣𝛾) − 𝑘𝑝

) + 𝑘
2𝜋

𝜔
,

𝑘 = 0,1, ..   

(28) 

Sonuç olarak, (26a,b,c) koşularından herhangi birini sağlayan 

bir 𝜔  frekansı elde edildiğinde bu frekansa karşılık gelen 𝜏 

zaman gecikmesi (28) ile elde edilir. 

Sanal eksen üzerindeki olası kökler ve köklere ilişkin zaman 

gecikme değerleri hesaplandıktan sonra CTCR’ın ikinci 

aşamasına geçilir ve kök geçişlerinin hangi yönde olduğunu 

belirlemek üzere  

𝑅𝑇|𝑠=𝑗𝜔 = 𝑠𝑔𝑛 [𝔑(
𝜕𝑠

𝜕𝜏
|𝑠=𝑗𝜔)] (29) 

şeklinde verilen kök eğilimi özelliğinden faydalanılır. Kök 

eğilimi −1 olduğu zaman kök geçişi kararlı yönde 1 olduğu 

zaman kararsız yönde olur. Çalışmada önerilen yapı için kök 

eğilimi denklem (30)’da verilmiştir. 

𝑑𝑠

𝑑𝜏
=

𝜆𝑠(𝑘𝑎𝑠2 + 𝑘𝑣𝑠 + 𝑘𝑝)

3𝑠2 +
2
𝛾

𝑠 +
𝜆
𝛾

[(2𝑘𝑎𝑠 + 𝑘𝑣) − 𝜏(𝑘𝑎𝑠
2 + 𝑘𝑣𝑠 + 𝑘𝑝)]𝑒

−𝜏𝑠
 (30) 

3.4. Zaman Gecikmesi Durumunda Benzetim Çalışmaları 

Şekil 2’de verilen veri akış topolojisi ve Tablo 1’de verilen 

benzetim parametreleri (𝑘𝑣  hariç) göz önüne alındığında ℒ𝑝 

matrisinin tüm öz değerleri 𝜆𝑖=1’dir. Bu durumda karakteristik 

denklemin tüm faktörleri birbirine eşittir. Bu parametreler için 
(𝑘𝑣 , 𝜏)  için kararlılık sınırları Şekil 7’deki gibi elde edilir. 

Tablo 1’de verilen parametreler aynı zamanda (26a)’da verilen 

Koşul 1’i sağlamaktadır.  

 

Şekil 7: (𝑘𝑣, 𝜏) için kararlılık bölgesi, 𝑘𝑝 = 1, 𝑘𝑎 = 1.8  

Bu koşullar altında, Tablo 1’deki parametreler kullanılarak ve 

𝜏 = 0.2  saniye zaman gecikmesinde (kararlı bölge içinde) 

konvoy sistemindeki araçların konum, konum hataları, hız ve 

hız hataları Şekil 8, 9, 10 ve 11’de sırasıyla gösterilmiştir. 

Sonuçlar üzere yapılan kararlılık analizlerin doğruluğunu 

destekler niteliktedir. 

 

Şekil 8: 𝜏 = 0.2 sn için altında araçların değişimleri 
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Şekil 9: 𝜏 = 0.2 sn için araçlar arasındaki konum hatası. 

 

Şekil 10: 𝜏 = 0.2 sn için araçların hız değişimi. 

 

Şekil 11: 𝜏 = 0.2 sn için altında araçlar arasındaki hız hatası. 

kp = 1, 𝑘v = 4, 𝑘𝑎 = 1.8  koşullarını koruyarak sistemin 

zaman gecikmesini artırarak kararsız bölgeye geçtiğimizde  

sistem kararsız olmakta ve araçlar arasındaki konum Şekil 

12’de görüldüğü bu sonucu desteklemektedir.  

 

Şekil 12: 𝜏 = 0.8 sn için araçların konum değişimi 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, homojen araçlardan oluşan bir araç konvoy 

sisteminin zaman gecikmesi altında iç kararlılığı incelenmiştir. 

Her bir araç için doğrusal üçüncü dereceden bir sistem modeli 

kullanılmıştır. Araçlar arasındaki veri alışverişi için 

yönlendirilmiş grafikler tanımlanmış, formasyon için sabit 

mesafe prensibi önerilmiş ve her bir araç komşu araçlardan 

aldığı bilgileri kullanan dağıtık bir geri besleme kontrolcüsü 

tasarlanmıştır. 

Sistem kararlılık analizi zaman gecikmesi için genişletilmiş ve 

CTCR metodu kullanılarak sistemin kararlı olduğu bölge 

belirlenmiştir. Tasarlanan kontrolcünün başarımını için 

MATLAB/Simulink ortamında yapılan benzetim çalışmaları ile 

desteklenmiştir. Sonuç olarak haberleşme gecikmelerinin 

sistem parametreleri aynı kalsa bile sistemi kararsızlığa 

götürdüğü gözlemlenmektedir. Gelecek çalışmalar için zaman 

gecikmesi altında iç kararlılığın yanı sıra dizi kararlılığının da 

incelenmesi planlanmaktadır. Buna ek olarak farklı haberleşme 

topolojileri kullanılarak araçlar arası iletişimin (V2V) sistem 

kararlılığına etkisi de incelenecektir.  
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Özetçe 

Elektrikli araçlarda (EA) kablosuz güç transferi (KGT), 

güvenli ve rahat olması gibi özelliklerinden dolayı günden 

güne popüler hale gelmektedir. EA’ larda sıklıkla kullanılan 

Lityum-İyon bataryaların yüksek verimle şarj edilebilmesi ve 

uzun ömürlü kullanılabilmesi için sabit akım (SA) ve sabit 

gerilim (SG) ile kontrolü önemlidir. Fakat geniş yük aralığında 

SA/SG durumlarında şarj işleminin yapılabilmesi için geniş 

bir aralıkta çalışma frekansının değiştirilmesi ya da faz 

kaydırma gibi yöntemler gerekli olmaktadır. KGT 

uygulamalarında SA ve SG durumları şarj kontrolü ağırlıklı 

olarak dc-dc dönüştürücüler ile yapılmaktadır. Bu çalışmada, 

seri-seri, seri-paralel ve LCC-LCC kompanzasyonlarının 

performansları, klasik PI denetleyici ile SA/SG durumlarında 

minimum frekans aralığı için incelenmiştir. Sonuç olarak, 

LCC-LLC kompanzasyonu ile sistem ağırlığının ve güç 

kayıplarının azaltıldığı belirlenmiş ve bu şekilde tüm şarj 

kontrolü süresince yüksek verimli güç aktarımı sağlanmıştır. 

Sunulan teorik analiz, 2.5 kW çıkış gücünde, 250-420 V çıkış 

gerilimi aralığında bir simülasyon ile doğrulanmıştır. 

Abstract 

In electric vehicles (EV), wireless power transfer (WPT) has 

become popular day by day due to its features such as being 

safe and comfortable. Constant current (CC) and constant 

voltage (CV) control are important for the high-efficiency 

charging and long-lasting use of Lithium-Ion batteries 

commonly used in EVs. However, a wide range of operating 

frequency or phase shifting is required to charge the CC/CV in 

a wide load range. In WPT applications, CC and CV 

conditions charge control is mainly achieved with dc-dc 

converters. In this study, performances of series-series, series-

parallel and LCC-LCC compensations are investigated for 

minimum frequency range in CC/CV conditions with classical 

PI controller. As a result, system weight and power losses 

have been reduced with LCC-LLC compensation, resulting in 

high efficiency power transfer during the entire charge control. 

The theoretical analysis presented was confirmed by a 

simulation with an output power of 2.5 kW, in the 250-420 V 

output voltage range. 

1. Giriş 

Kablosuz güç transferi (KGT) teorisinin tarihçesi yüzyıl 

öncesine Nikola Tesla’ya kadar uzanmaktadır [1]. Günümüzde 

KGT çok düşük güçlerdeki biyomedikal uygulamalarından 

başlayarak yüksek güçlerdeki elektrikli araç (EA) şarj 

uygulamalarına kadar birçok alanda kullanılmaktadır [2]. 

Kablolu şarjda araç hareket halinde iken şarj yapılamaması, 

kablonun kullanışsız ve dış etkenlere bağlı olması sebebiyle 

KGT uygulamalarının artmasına yönelik çalışmalar hız 

kazanmıştır. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak kompanzasyon 

(rezonans) devre topolojileri, güç elektroniği çeviricileri ve 

kontrol yöntemleri üzerine odaklanmıştır [3-5]. Literatürde, 

kondansatörün alıcı ve verici bobinlere olan bağlantısına göre 

seri-seri (SS), seri-paralel (SP), paralel-seri (PS), paralel-

paralel (PP) olmak üzere dört ayrı temel topoloji 

oluşturulmuştur [6]. Bu dört topoloji arasında sadece SS 

topolojide rezonans frekansı noktasında alıcı taraftan bakılan 

reaktans, yükten ve kuplaj katsayısından bağımsızdır. Ek 

olarak, verici taraftan alıcı tarafa güç yansıması elimine 

edilmektedir [7]. 

EA’larda güç ihtiyacı ağırlıklı olarak yüksek performanslı 

Lityum-İyon bataryalar ile karşılanmaktadır. Lityum-İyon 

bataryaların şarj karakteristiğinden dolayı SA/SG 

durumlarında şarj edilmesi gereklidir. Şekil 1’de görüldüğü 

üzere, başlangıç anında batarya SA durumunda şarja başlar ve 

gerilimi artar. Batarya gerilimi maksimum değerine 

ulaştığında, hızlı bir şekilde SG durumuna geçilir ve akım 

azalmaya başlar. Şarj süresince başlangıçta belirlenen akım 

değerinin belirli bir hafif yük durumuna düşmesi durumunda 
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şarj işlemi tamamlanır [8]. Şarj süresince yük direnci belli bir 

oranda değişim gösterir. Bu değişim KGT sisteminin verimi 

üzerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla yük direnci 

değişiminden bağımsız olarak sabit akım ve sabit gerilim şarj 

yapabilmek için kapalı çevrim kontrol gerekli olmaktadır [9]. 

Zhang ve Hou, SS ve SP topolojilerde uygun çalışma 

frekansının seçilmesi durumunda SA/SG durumlarında şarj 

kontrolünün yapılabileceğini belirtmişlerdir [10]-[11]. B. Vu 

ve arkadaşları, SA/SG şarj durumlarında minimum frekans 

kontrolünün SS ve SP topolojilerde mümkün olduğunu, ancak 

sıfır faz açısı durumunun (SFA) SP için SA durumunda, SS 

için SG durumunda sağlanamayacağını belirtmişlerdir [12]. 

Tran ve arkadaşları, SS kompanzasyon devresinde ilave iki 

bobin kullanarak SA/SG şarj durumlarının her birinde, sabit 

çalışma frekansında ve sıfır faz açısında daha yüksek verimle 

güç aktarımı yapılabileceğini belirtilmiştir [13]. [14]’ te, verici 

kısım kontrolü ve yük tahmini yaklaşımı yaparak SS ve SP 

dönüştürücüler için, sabit akım ve sabit gerilim batarya şarj 

durumu incelenmiş, SS topoloji için maksimum %75 verim, 

SP topoloji için maksimum %61 verim elde edilmiştir. 

Bu çalışmada da ilk olarak SP ve SS kompanzasyon 

devrelerinin analizi yapılmış, her iki devre için SA/SG şarj 

durumları incelenmiş ve performansları karşılaştırılmıştır. SS 

kompanzasyon devresi ile sıfır faz açısı durumunun SG şarj 

durumunda ve SP’de ise sıfır faz açısı durumunun SA şarj 

durumunda sağlanamadığı görülmüştür. Bunun üzerine, [12]’ 

te sunulan, SA/SG şarj durumlarında yaklaşık sıfır açısı 

durumunu sağlayabilen, LCC-LCC kompanzasyon devresinin 

performansı bu çalışmada hedeflenen tasarım parametreleri 

için incelenmiş ve kapalı çevrim kontrolü ile simülasyonu 

yapılmıştır. Simülasyon çalışmasında, kompanzasyon 

devresinin SA/SG şarj kontrolüne olan cevapları ayrı ayrı 

incelenmiştir. Her iki çalışma durumunda, LCC-LCC 

kompanzasyon devresi SFA noktasına çok yakın çalıştığı için 

optimum bir batarya şarj kontrol sistemi oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 1: Lityum-İyon batarya şarj grafiği 

 

 

 

 

 

2.SS ve SP Kompanzasyon Devrelerinin Analizi 

SS kompanzasyonda, C1 ve C2 kondansatörleri, sırasıyla 

L1 verici ve L2 alıcı bobinlerine seri bağlanmıştır. SS 

kompanzasyon topoloji eşdeğer devresi Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2 SS kompanzasyon devresi 

SP kompanzasyon devresinde, C1 ve C2 kondansatörleri, 

sırasıyla L1 verici ve L2 alıcı bobinlerine paralel bağlanmıştır. 

SP kompanzasyon topoloji eşdeğer devresi Şekil 3’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 3 SP kompanzasyon devresi 

SS kompanzasyon devresinde, eşdeğer empedans, 

T YZ j L M /( j L R )
j C j C

      
 

2 2

1 2

1 2

1 1
    (1) 

SP kompanzasyon devresinde eşdeğer empedans, 

T YZ j L M /( j L // R )
j C j C

     
 

2 2

1 2

1 2

1 1
   (2) 

olarak elde edilir. Yukarıdaki denklemlerde, ω açısal frekansı, 

M ortak endüktansı, Ry batarya direncini temsil etmektedir. 

Her iki devre için de rezonans frekansı ifadesi (0 ) 

 
L C L C

  0

1 1 2 2

1 1
               (3) 

olarak verilir. 

SS ve SP kompanzasyon devrelerinde genel olarak 

rezonans frekansı ve birim kazanç frekansı olarak iki tür 

frekans kullanılmaktadır. Rezonans frekansı endüktans ve 

kondansatör tarafından belirlenirken, birim kazanç frekansı 

kaçak endüktans ve kondansatör tarafından belirlenir. Birim 

kazanç frekansı ifadesi SS kompanzasyon devresi için 

denklem (4)’te verilmiştir. 

( L M )C ( L M )C
 

 
1

1 1 2 2

1 1

            (4) 

Kirchoff akım ve gerilim kanunları kullanılarak gerilim 

kazancı aşağıdaki gibi yazılabilir: 

o

V

in

V
G

V
 .          (5) 

Burada Vo çıkış gerilimi, Vin giriş gerilimi olarak tanımlanır. 

 

SS kompanzasyon devresinde, Şekil 4’de görüldüğü gibi 

rezonans frekansında (f0), ZT rezistif olup sistem kuplajdan 

etkilenmez dolayısıyla ek bir kontrol yöntemine gerek yoktur. 
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Ancak f0 noktasında, değişken yüklerde gerilim kazancı sabit 

değildir. Özellikle hafif yüklerde gerilim kazancı çok yüksek 

değerler alabilmektedir. Birim kazanç frekansı f1’ de daha 

kararlı bir çıkış gerilimi elde edilir. Ayrıca bu noktada sıfır 

gerilim anahtarlama da sağlanır. Şekil 4’te f1 noktasında 1.05 

gerilim kazancı değerine çok yakın çalışabilmektedir. Ancak 

bu noktada SFA koşulu sağlanamamaktadır. Dolayısıyla SG 

şarj durumu için minimum aralıkta kapalı çevrim frekans 

kontrolü mümkün olsa da SS kompanzasyon devresi f0 

noktasından uzak bir f1 noktasında çalışacağı için özellikle 

hafif yüklerde anahtarlama kayıpları artar ve verim düşer. 

Sistemin güç aktarım kapasitesi de azalır. 

 

Şekil 4 SS kompanzasyon devresinde frekansa bağlı 

gerilim kazancı ve yük açısı karakteristiği. 

SP kompanzasyon devresinde, SS’ye göre birim kazanç 

frekans noktası, rezonans frekansına daha yakın noktadadır. 

Ortak endüktans değeri sabit tutulduğunda, gerilim kazancı 

değişimi SP kompanzasyon devresi ile daha az olacağından 

sabit frekanslı kontrol mümkün hale gelmektedir. 

Şekil 5’teki SP kompanzasyon devresi gerilim kazancı-

frekans grafiğinde, f1 noktasında gerilim kazancı hafif yükler 

dışında yaklaşık olarak sabit hale gelmektedir. SS’den farklı 

olarak f1 noktası f0’a oldukça yakındır. Bu noktada yükten 

bağımsız olarak SFA koşulu altında SG şarj durumunda 

çalışılabilir. Ancak kuplaj katsayısının 0.125-0.25 aralığında 

seçilmesi durumunda f1 noktasındaki gerilim kazancı 8 ile 4 

arasında değişmektedir. Bu değerler de EA batarya şarjı için 

yüksek olabilmektedir. Bu çalışmada SG şarj durumu için 

istenilen çıkış gerilimi 420 V, giriş gerilimi 400 V olduğu için 

gerilim kazancı 1.05’dir. Seçilen tasarım parametrelerine göre 

SP kompanzasyon devresi, gerilim kazancı yüksek olduğu için 

tercih edilmemiştir.  

 

Şekil 5 SP kompanzasyon devresinde frekansa bağlı 

gerilim kazancı ve yük açısı karakteristiği 

Tablo 1’de SS ve SP kompanzasyon devrelerinin yüksek 

verimde SA/SG şarj durumu ve SFA koşulunda çalışabilme 

durumları gösterilmiştir. İki devre de SFA koşulunu her iki 

şarj durumunda sağlayamamaktadır. Bu durumda SS ve SP 

kompanzasyon devrelerinin kullanımı ancak çıkışta ikinci bir 

dc-dc gerilim regülasyon dönüştürücüsünün kullanımıyla 

mümkün olabilmektedir. 

Tablo 1: SS/SP Kompanzasyonları Karşılaştırması 

Topoloji 
Şarj 

durum 
SFA Rezonans frekansı 

SS 
SA 

SG 

Sağlanır 

Sağlanmaz 

/ L C 0 1 11  

/( L M )C  1 1 11  

SP 
SA 

SG 

Sağlanmaz 

Sağlanır 

/ L C 0 1 11  

/( k )   2

1 01 1  

  

Bu çalışmada, dc-dc gerilim regülasyonu kullanımını 

elimine eden ve yüksek verimle SA/SG şarj durumlarında 

çalışabilen LCC-LCC kompanzasyon devresinin performansı 

hedeflenen tasarım parametreleri doğrultusunda incelenmiştir. 

LCC-LCC kompanzasyon devresi, seri ve paralel 

kompanzasyon devrelerinin avantajlarını bir araya getirirken, 

dezavantajlarını büyük oransa azaltmıştır. Bu şekilde yükten 

bağımsız sabit çıkış akımı ve SS ve SP kompanzasyon 

devrelerine göre daha dar frekans aralığında çalışma sağlanır. 

PI denetleyicili kapalı çevrim akım ve gerilim kontrolü 

sayesinde de SFA noktasına çok yakın bölgede SA/SG şarj 

durumlarında çıkış akım ve gerilim regülasyonu mümkün hale 

gelmektedir. 

3.LCC- LCC Kompanzasyon Devresi Analizi 

LCC-LCC kompanzasyon devresi KGT eşdeğer devresi 

Şekil 6’da gösterilmiştir. 
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Şekil 6 LCC-LCC Kompanzasyon devresi 

Şekil 6’da LCC-LCC kompanzasyonuna sahip KGT 

devresi, alıcı tarafta tam köprü evirici, her iki tarafta LCC 

kompanzasyon devresi ve dc çıkış gerilimi üreten tam dalga 

doğrultucudan oluşmaktadır. Verici taraftaki LCC tank 

devresi, L1p bobini ve C1p ve C2p seri ve paralel bağlı iki 

kondansatörden oluşmaktadır. Bu sayede hem seri hem 

paralel topolojilerin avantajlarından faydalanılmaktadır. Alıcı 

tarafta da aynı şekilde L1s bobini ve C1s ve C2s elemanları 

rezonans tank devresi için kullanılmaktadır. 

Devrenin kuplaj katsayısı aşağıdaki gibi tanımlanır. 

M
k

L L


1 2

 
(6) 

Sabit akımda çalışma durumu için gerekli LCC tank devresi 

parametreleri aşağıdaki denklemler ile elde edilebilir. 

IN

p s

MV
L L

( f ) I 
 1 1 2

0 0

8

2
 (7) 

 

p s

p

C C
( f ) L

 2 2 2

0 1

1

2
 (8) 

Bu değerler ile oluşturulan LCC-LCC kompanzasyon devresi 

gerilim kazancı-anahtarlama frekansı değişim grafiği Şekil 

7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7 LCC-LCC kompanzasyon devresinde frekansa 

bağlı gerilim kazancı ve yük açısı karakteristiği 

4. Kapalı Çevrim Batarya Şarj Kontrolü 

Kapalı çevrim batarya şarj kontrolü geleneksel PI 

denetleyici vasıtasıyla yapılabilmektedir Şekil 8’de tasarımı 

gerçekleştirilen kapalı çevrim blok diyagramı verilmiştir. 

Kontrol yapısı, bir adet durum seçici, akım PI denetleyici, 

gerilim PI denetleyici ve gerilim kontrollü osilatörden 

oluşmaktadır. SA ve SG durumlarında istenilen çıkış 

voltajının sağlandığı frekans değerleri farklı olacağı için her 

bir çalışma durumu için iki ayrı PI denetleyici kullanılmıştır. 

Durum seçici ise, batarya voltajı durumuna göre çalışma 

durumunun ne olacağına karar vermektedir. Batarya voltajının 

bu çalışmada belirlenen 420 V altında olması durumunda, 

durum seçici SA şarj çalışma durumunu aktif hale getirecek ve 

akım denetleyicisi çalışacaktır. Batarya geriliminin maksimum 

voltaj durumuna ulaşması durumunda otomatik olarak SA şarj 

çalışma durumundan çıkılacak ve SG çalışma durumuna geçiş 

sağlanacaktır.  

 

Şekil 8: LCC-LCC kompanzasyon devresinin SA ve 

SG çalışma durumlarını kapsayan kapalı çevrim şarj 

kontrolü blok diyagramı. 

5. Simulasyon Sonuçları 

Kapalı çevrim SA/SG batarya şarj durumları kontrolü için 

ilk olarak SA ve SG durumlarında batarya şarj profiline uygun 

akım ve gerilim değerlerini sağlayan rezonans frekansı 

değerleri Matlab programında belirlenmiştir. Ardından LCC-

LCC kompanzasyon devresi için simülasyon çalışması 

yapılmıştır. 

LCC-LCC kompanzasyon devreli KGT için tasarım 

parametreleri Denklem (4)-(6) ile elde edilmiş ve Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2: LCC-LCC kompanzasyon devresi tasarım 

parametreleri 

Parametre Değer 

Giriş gerilimi (Vin) 400 V 

Çıkış gerilimi (Vo) 250- 420 V 

Çıkış akımı (I0) 6 A 

Self endüktans (L1, L2) 200 µH 

Karşıt endüktans (M) 60 µH 

L1p ve L2p  bobinleri 89.1 µH 

C1p ve C1s kondansatörleri 54 nF 

C2p ve C2s kondansatörleri 67.2 nF 

SG durumu çalışma frekansı 77 – 77.7 kHz 

SA durumu çalışma frekansı 65.5 – 65.9 kHz- 

 

LLC-LLC kompanzasyon devresinin kapalı çevrim SG 

durum kontrolü için, yük olarak dört ayrı direnç değeri 70 Ω, 

80 Ω, 90 Ω, 100 Ω olarak Matlab ortamında kullanılmış ve 

elde edilen anahtarlama frekansı-gerilim kazancı grafiği Şekil 

7’de verilmiştir. 

Şekil 7’de, maksimum batarya şarj voltajı durumundaki 

frekans değeri yaklaşık olarak 78 kHz olarak bulunmuştur. 

SFA noktasına çok yakın olan bu frekans değeri SG durum 
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için kullanılacak olan fSG frekans değeridir. Elde edilen bu 

frekans değeri sonucunda, değişken yük durumunda SG 

durumuna ait çıkış akım ve gerilimi sonucu Şekil 9’da 

verilmiştir. 

 

Şekil 9 LCC-LCC kompanzasyon devresi SG durumu 

çıkış gerilim ve akımı değişimi 

Simülasyon sonucunda, SG durumu için tasarlanan 

değişken frekans kontrollü PI denetleyicili kontrolün istenilen 

çıkış gerilimini değişken yük durumunda 77–77.7 kHz 

aralığında sağladığı, ani yük değişimlerine olan tepkisi de 

Şekil-9’da gözlenmiştir. 

SA çalışma durumunda SFA noktasını sağlayan frekans 65 

kHz olarak hesaplanmıştır. SA çalışma durumu, değerleri 41.6 

Ω, 50 Ω, 60 Ω, 70 Ω olan dört ayrı direnç değeri ile test 

edilmiştir. Batarya şarj empedansı 70 Ω durumuna geldiğinde 

çıkış gerilimi yaklaşık olarak 420V’a gelmekte ve kapalı 

çevrim kontroldeki durum seçici tarafından SG şarj durumuna 

geçiş sağlanmaktadır. 

 

Şekil 10 LCC-LCC kompanzasyon devresinin SA 

durumunda çıkış gerilim ve akımı değişimi 

Simülasyon sonucunda, SA durumu için tasarlanan 

değişken frekanslı kontrolün istenilen çıkış akımını (6A) 

değişken yük durumunda 65.5-65.9 kHz çalışma frekansı 

aralığında sağladığı, ani yük değişimlerine olan tepkisinin de 

iyi olduğu Şekil 10’da gözlemlenmiştir. 

Devrenin verimi, SA çalışma ve tam yük durumunda %97 

olarak simülasyonda elde edilmiştir. Şekil 11’de sabit akım 

kontrol durumundaki tam yük giriş ve çıkış güçleri verilmiştir. 

 

Şekil 11: SA durumu, tam yük durumunda giriş ve 

çıkış güçleri. 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada öncelikle kablosuz elektrikli araç batarya 

şarj devrelerinde kullanılan SS ve SP kompanzasyon devreleri 

ele alınmış ve bu devrelerde SA ve SG çalışma durumları 

incelenmiştir. SS kompanzasyon devresinde, SFA durumunun 

sabit gerilim, SP’de SFA durumunun sabit akım çalışma 

durumunda sağlanamadığı görülmüştür. Ardından bu iki 

kompanzasyon devresinin avantajlarını barındıran LCC-LCC 

kompanzasyon topolojisi, SA ve SG çalışma durumları kapalı 

çevrim kontrolü SFA’ya yakın bir bölgede minimum frekans 

aralığında gerçekleştirilmiştir. Bu sayede tüm şarj süresince 

yüksek verimli güç aktarımı sağlanmıştır.  
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Özetçe 

Karayolu güvenliği bütün ülkeler için en önemli konulardan 

biridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde araç sayısının 

artmasıyla birlikte, trafik kazaları ve buna bağlı olarak ölüm 

oranları artmaktadır. Son yıllarda yaygınlaşan sürücü destek 

ve güvenlik sistemleri, araçların karayollarında güvenliğini 

arttırmak, trafik hizmetini iyileştirmek ve yakıt tüketimini 

azaltmaktadır. Bu çalışmada, konvoy halinde ilerleyen 

araçların, kablosuz haberleşme vasıtasıyla, aralarında konum 

ve hız bilgilerini paylaşmak suretiyle, ani fren yapmalarının 

önüne geçmek ve takip mesafelerini korumalarını sağlamak 

amaçlanmıştır. Tasarlanan, doğrusal olmayan platon 

denetleyici vasıtasıyla, konvoydaki araçların, hızlarını sadece 

önlerindeki araca göre değil, önünde ilerleyen birden fazla 

aracın hızına göre ayarlamalarına imkân vermektedir. Bu 

vesileyle, ani fren yapmaların önüne geçileceğinden, yakıt 

tüketimi ve zincirleme trafik kazalarında önemli ölçüde 

azalma sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Trafik 

Güvenliği, Doğrusal Olmayan Kontrol 

Abstract 

Road safety is one of the most important issues for all 

countries. Especially, in developing countries, with the 

increase in the number of vehicles, traffic accidents and 

consequently death rates increase. Driver support and safety 

systems, which have become widespread in recent years, 

increase the safety of vehicles on highways, improve traffic 

service and reduce fuel consumption. In this study, it is aimed 

to block the vehicles traveling in convoys from sudden 

braking and keeping track distances by sharing position and 

speed information among them via wireless communication. 

The designed non-linear platoon controller allows the vehicles 

in the convoy to adjust their speed not only to the vehicle in 

front of them but to the speed of the multiple vehicles driving 

in front of it. As a result, sudden braking is avoided, resulting  

 

 

in a significant reduction in fuel consumption and chain traffic 

accidents. 

 

Key Words: Intelligent Transportation Systems, Traffic 

Safety, Nonlinear Control  

1. Giriş 

Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak araç sayısı da hızla 

artmaktadır. Bu artış, özellikle kent merkezlerinde trafik 

yoğunluğunu ve tıkanıklarını beraberinde getirmektedir. 

Bunun sonucu olarak yakıt tüketiminde ve trafik kazalarında 

artmalar meydana gelmekte böylece birçok can kaybı ile ülke 

ekonomilerinde kayıplar oluşmaktadır. Bununla birlikte 

yollarda kazalar çoğunlukla kavşak noktalarında ve bazıları ise 

arkadan çarpmalı olarak meydana gelmektedir. Özellikle 

trafikte araçların toplu bir şekilde hareket etmesi ve öndeki 

aracın arkadaki araca duracağını fren lambası hariç başka bir 

işaret veya bilgiyle bildirememesinden dolayı takip mesafesini 

koruyamayan araç sürücüleri tarafından arkadan çarpmalı 

trafik kazaları meydana gelmektedir. Akıllı Ulaşım 

Sistemlerinin (AUS) tüm dünya genelinde artmasıyla birlikte 

birçok alanda kolaylıklar yaşanmakta ve gelişen teknolojiyle 

birlikte uygulama alanları her geçen gün artmaktadır. Bir AUS 

uygulaması olan araç içi sürücü destek ve güvenlik sistemleri 

gün geçtikçe geliştirilmektedir. Bu sistemler ile birlikte araç 

içi ekrana gelebilecek herhangi bir bilgi veya haber hem sesli 

olarak hem de yazılı olarak sisteme aktarılabilmektedir. Bunun 

yanında, son yıllarda üretilen araçlarda çokça bulunan adaptif 

hız kontrol sistemleriyle birlikte bu gelen bilgi veya haber ile 

araç otomatik olarak hızını ayarlayabilmektedir. Araçların 

koordineli bir şekilde birbirleriyle haberleşmeleri yani öndeki 

aracın fren yapmasıyla birlikte arkasında bulunan tüm araçlar 

aynı anda bundan haberdar olacak, otomatik olarak hızlarını 

buna göre ayarlayacak bu da ani frenleme ve aşırı yakıt 

tüketiminin önüne geçerek kazaların azalmasını sağlayacaktır. 
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    Bilindiği üzere, en eski uygulamalar 1980'lerde PATH 

programına dayanmakta olup kontrol görevlerinin bölünmesi, 

kontrol mimarisinin yerleşimi ve ayrıca yol kontrol yasaları 

gibi birçok konunun çalışıldığı yer olmuştur [1]. Son 

zamanlarda, Hollanda'daki GCDC [2], Avrupa'daki SARTRE 

[3] ve Japonya'daki Enerji-AUS [4] dâhil olmak üzere bazı 

demolar yapılmıştır.  

    Platon metodu ile ilgili daha önceki çalışmalar genellikle 

bilgi alışverişi topolojilerinin türlerinin oldukça sınırlı olduğu 

radar tabanlı algılama sistemlerini göz önünde bulundurur. 

Bununla birlikte, araç-araç iletişim teknolojilerindeki hızlı 

gelişmeler, örneğin özel kısa menzilli iletişim (DSRC) [5],[6], 

platonlar için çeşitli yeni topolojiler üretilmesine imkân 

sağlamıştır [7], [8]. Doğal olarak, yeni topolojik çeşitliliklerin 

ortaya çıkması, zaman gecikmesi, paket kaybı ve iletişimde 

niceliklendirme hatası gibi zorlukları beraberinde 

getirmektedir. Bu gibi durumlarda, bir platonu dinamik 

sistemler ağı olarak görmek ve dağıtılmış denetleyicileri 

tasarlamak için çok etkenli konsensüs kontrol şemaları 

kullanmak tercih edilir [7], [9]. Örneğin, Wang ve diğ. zamana 

göre değişen ağ yapılarının platon dinamikleri üzerindeki 

etkilerini ayrık zamanlı bir Markov zinciri kullanarak 

incelemek için bir çerçeve arayan ağırlıklı ve kısıtlı bir fikir 

birliği getirmişlerdir [10]. Bernardo ve diğ. dinamik bir ağın 

konsensüs kontrolü açısından bakıldığında araç takımlarını 

analiz etmişlerdir [11]. Zheng ve diğ. topolojik seleksiyon ve 

kontrol ayarlaması ile platonların stabilite marjını iyileştirmek 

için iki temel yöntem geliştirmişlerdir [12]. Gao ve diğ. 

belirsizliği gidermek için araç dinamikleri ve zaman 

gecikmeleri için bir H∞ kontrol yöntemi önermişlerdir [13]. 

Son zamanlarda, hem sağlamlık analizi hem de dağıtılmış H∞ 

kontrol sentezi, referans [14]'de yönlendirilmemiş topolojilere 

sahip bağlı araçların bir takımı için tartışılmıştır. 

    Yukarıda sunulan çalışmaların tümünde doğrusal olmayan 

araç dinamiği göz önünde bulundurulmamış olup özellikle 

yüksek hızlarda araç dinamiğinin etkisi azımsanmayacak 

seviyededir. Dolayısıyla, bu çalışmada doğrusal olmayan araç 

dinamikleri dikkate alınarak, konvoy halinde ilerleyen araçlar 

için platon kontrolü tasarlanmıştır.   

2. Yöntem 

Bu çalışmada, bir boyutlu platon denetimi ele alınmıştır. 

Platon düzeninde, r + 1 adet aracın aynı yolda sırayla hareket 

ettiği varsayılmıştır. Öncü araç, arkasındaki araçlara referans 

görevi görecek olup diğer araçlar da konumlarını ve hızlarını, 

öncü aracın pozisyonu
0p ve hızına 

0v ’a göre 

ayarlayacaklardır. Araçlar arası platon koordinasyonunun 

sağlanması, araçlar arasındaki mesafenin korunmasına 

(konvoya yeni araç eklendiğinde veya konvoydan araç 

çıktığında dahi), ani frenlerin en aza indirilmesine önemli 

katkı sağlayacaktır. 

Platon konvoyunda, her bir aracın öncü araca olan 

mesafesi  , 1,.......jp t j r , ile tanımlanmıştır. Araçların 

göreceli hızları ise  ( ) / 0, 1,......j jv t dp t dt j r    ile 

verilmektedir. Her aracın, önündeki araçla olan mesafesinin de 

     1 , 1,......j j jd t p t p t j r    ile tanımlandığını 

varsayalım. Her bir araç arasındaki ideal mesafe ise, yol 

şartlarına, hava koşullarına, yokuş çıkılıp inilmesine vs. göre 

değişim gösterebilmektedir.  

Toplam r tane araçtan oluşan araç konvoyunun uzunluğu 

L olarak verilmektedir. L uzunluğunun sabit olduğu 

varsayılarak algoritma geliştirilmektedir. Sözü geçen konvoy 

uzunluğundaki değişiklikler, konsensüs denetimi problemi 

için gürültü olarak değerlendirilmektedir. Konvoydaki araçlar 

arası takip mesafelerinin toplamının matematiksel ifadesi 

 
1

r

i

i

L d t


  olarak verilir.  

Şekil 1’de görüldüğü gibi, konvoy içerisinde hareket eden 

araçlar sadece önündeki araçtan konum ve hız bilgisini 

kablosuz haberleşme kanallarından alabileceği gibi, önündeki 

birden fazla araçtan da bu bilgileri alabilecektir.  

 

 

Şekil 1: Araçlar arası haberleşme topolojileri [15]. 

 

2.1. Araçların Dinamik Modeli 

Otonom araçlar, dinamikleri doğrusal olmayan çok 

değişkenli sistemlerdir. Bu çalışma, koordineli direksiyon ve 

fren kontrol stratejisini incelemeye odaklandığından, sürücü 

girişi dikkate alınmamıştır. Boyuna hız, yanal hız ve açısal hız 

bakımından etkili bir şekilde tarif edilebilen üç serbestlik 

derecesine sahip basitleştirilmiş bir doğrusal olmayan araç 

dinamiği modeli aşağıdaki gibi verilmiştir [16] 

 

 

                                                  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

burada,  
xv , yv , ve    sırasıyla boyuna hız, yanal hız ve araç 

açısını ifade etmektedir. m aracın toplam kütlesi, Iz açısal 

atalet,  lf ve lr sırasıyla ön ve arka aksların, aracın ağırlık 

merkezine olan uzaklıkları, cx ve cy boyuna ve yanal hava 

direnci katsayıları, fR teker dönme direnci katsayısı,   Cf ve Cr 

ön ve arka tekerlerin dönemeç sertlikleri, rw araç yarı çapı,  

 yol eğimi, f ön teker yönelim açısı, Pb fren basıncı, Kb 
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fren basıncı katsayısı.  x ,  y , ve    dışardan 

gelen gürültüler ve modeldeki belirsizlikleri ifade etmektedir. 

Fx, Fy, ve Mz araca etkiyen toplam güç ve momentler,  f ve 

r  ön ve arka teker kayma açıları, Fxi(i=f,r) and Fyj(j=f,r) 

uzunlamasına ve yanal teker kuvvetleridir.     

 

3. Denetleyici Tasarımı 

Bu bölümde, ağ bağlantılı araçlar için doğrusal olmayan 

platon formasyonu geliştirilmiştir. 

Varsayım 1: Bu çalışmada, her aracın sadece boyuna hıza 

sahip olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle, yanal hız ve 

açısal hızlarının sıfır olduğu varsayılmaktadır. 

Varsayım 2: Bu çalışmada araç dinamiklerindeki (1) 

belirsizlikler ihmal edilmiştir. Belirsizlikler, sinir ağları gibi 

çevrimiçi yaklaşım araçları kullanılarak öğrenilebilir. 

Konvoyda hareket eden 
thi aracın boyuna dinamiği 

aşağıdaki gibi verilmiştir. 

2 1
sin

i i i
i x i b b

i R i ii

i i w

c V K P
V f g g

m m r
     .                               (2) 

 Ağdaki her aracın, önündeki araçlardan bilgi aldığını 

varsayalım.  
thi aracın gidebileceği maksimum hız  

1 1 2 2 1 1
max

1 2

1 2 1, 0

i i i i
i i i n i n n i n

i i i

n

n n

k V k V k V k V
V

k k k

k k k k

     



   


  

    

    veya 

1

max

1

n i
j i

i j

j ii

n
i

j

j

k V

V

k




 








 .                                                               (3) 

olarak tanımlanmıştır. 
thi numaralı aracın hızı (3) numaralı denklemdeki max

iV ’ı 

geçtiğinde max

iV değerine düşürülmelidir. Dolayısıyla, takip 

hatası aşağıdaki gibi tanımlanırsa,  

max

i i

v ie V V                                                                          (4) 

(4)’ün birinci türevini alırsak, aşağıdaki denklem elde edilir. 

max

i i

ve V V                                                                          (5) 

(5)'te araç hızı dinamikleri (2) kullanılınca hata 

dinamikleri (5) aşağıdaki gibi olur. 
2

2

1

1

1
sin

1
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i i x i b b
v R i ii

i i w

j j jn i
x ji j b b

j i R j jj
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c V K P
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k f g g

m m r

k








 



    

 
    
 
 





                (6) 

Araç öz ve giriş dinamikleri sırasıyla aşağıdaki şekilde 

tanımlanırsa, 

2
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                (7) 

1 i

b
i i

i w

K
G

m r
 ,  

hata dinamikleri (6) aşağıdaki gibi sadeleşir. 
i i

v i i be F G P                                                                  (8) 

 

Not: Araç toplam kütlesi 
im  fren katsayısı i

bK ve araç 

yarıçapı 
wr ’nin tümünün pozitif olması nedeniyle kontrol 

giriş dinamiğinin daima pozitif olduğu görülmektedir,  

0iG  . 

O zaman 
thi araç için geribildirim doğrusallaştırıcı fren 

basıncı i

bP aşağıdaki gibi verilebilir 

 1i i

b i i i vP G F e                                                               (9) 

 0i  . Denetim sinyali (9)’u (8)’de kullanarak, kapalı 

döngü hata dinamiği aşağıdaki gibi verilebilir. 
i i

v i ve e                                                                             (10) 

Böylece, hız takip hatası asimptotik olarak sıfıra yakınsar, 

0 asi

ve t   ve her aracın hızı, maksimum hızına ulaşır, 

max asi

iV V t  .  

4. Benzetim Sonuçları 

Bu bölümde, çalışmada elde edilen denetleyiciler (9) Matlab 

ortamında yapılan benzetimde denenmiştir. Bu benzetimde, 7 

adet aracın arka arkaya, aralarında yüzer metre mesafe olarak 

33 m/s hızla ilerledikleri varsayılmıştır. En önde bulunan 

birinci araç, önder araç olarak kabul edilmiştir. Toplamda 40 

saniye süren benzetimin 18. saniyesinde, önder araç aniden 

hızını 33 m/s den 17 m/s’ye düşürmek zorunda kalmıştır.  

Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’de bu senaryo çerçevesinde, 

araçların davranışları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2:Araçların konum-zaman grafiği. 
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Şekil 2’de görüldüğü üzere, önder araç 600. metrede ve 

sırasıyla diğer araçlar yüzer metre mesafeyle harekete 

başlamışlardır. 18. saniyede, önder araç hızını düşürünce, 

önder aracın hemen arkasındaki 2. araç ile önder araç 

arasındaki takip mesafesi 80 metreye kadar düşmektedir. 

Hâlbuki 7. araç ile 6. araç arasındaki takip mesafesi 100 

metreden sadece 97 metreye düşmektedir.   

 

 

Şekil 3:Araçların hız-zaman grafiği. 

 

Konvoydaki araçların 40 saniye boyunca hızlarını gösteren 

Şekil 3, 18. saniyede önder araç hızını yavaşlattıktan belirli bir 

süre sonra 2. araç hızını yavaşlatmaktadır. Hâlbuki 6. ve 7. 

araçların (bunlar peş peşe hareket eden araçlar), hızlarını 

yavaşlatma zamanlarına bakıldığında, aralarında çok az zaman 

farkının olduğu görülmektedir.   

 

 

Şekil 4:  2. ve 7. araçların denetim sinyalinin mutlak değerleri. 

 

Yine Şekil 4’te görüldüğü üzere, 2. aracın uygulamış olduğu 

denetim sinyali (ani fren ve gaz miktarı), 7. araca nazaran çok 

fazladır. Bunun sebebi de, 2. aracın sadece kendi önündeki 

aracın konum ve hız bilgisi alıp ona göre kendini ayarlama 

şansına sahipken, 7. aracın önündeki 6 aracın hepsinden aynı 

anda konum ve hız bilgilerini almasıdır.  

 

 

4. Sonuçlar 

Karayolunda yarı otonom araçların koordineli bir şekilde 

seyahat etmesi ile birlikte takip mesafeleri korunacağından 

yakıt tüketimlerinde ve trafik kazalarında önemli ölçüde 

azalmalar olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle araçların ani 

fren yapmasını en aza indirecek ve takip mesafesini 

korumasına yardımcı olacak yarı otonom platon algoritması 

denenerek başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.  

5. Atıf 

    Bu çalışma TUBİTAK tarafındandan 217E138 Projesi 

kapsamında desteklenmiştir 
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{evirgen,yannier}@fev.com
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Özetçe

Günümüz araçlarında bulunan uyarlanabilir hız sabitleyici
sistemi sürücünün belirlemiş olduğu hızı ve öndeki araçla olan
mesafeyi korumak amacıyla geliştirilmiş bir hız kontrol sistemi-
dir. Bu çalışma, uyarlanabilir hız sabitleyici sisteminde enerji
tasarrufunu arttıran algoritmanın ilgili otomotiv standartlarına
uygun olarak geliştirilmesi, model tabanlı kontrol sisteminin ta-
sarlanması ve bu sistemin Matlab/Simulink - Torcs ortamları
kullanılarak yapılan simülasyon çalışmasını içermektedir. Ya-
pılan simülasyon çalışmalarında klasik uyarlanabilir hız sabit-
leyici ve değişken zaman açıklıklı uyarlanabilir hız sabitleyici
sistemlerinin aynı ortam ve senaryoda elde edilen sonuçları kar-
şılaştırılmıştır. Bu sonuçlar neticesinde sistemin verimliliğinin
takip edilen aracın sürüş dinamiklerine bağlı olduğu, sağlanmış
olan bu enerji tasarrufununda aynı aracın hızlanma sıklığı, ya-
vaşlama sıklığı ve büyüklüğü ile doğru orantılı olduğu görül-
müştür.

Abstract

The adaptive cruise control system in today’s vehicles is a
speed control system developed to maintain the speed set by the
driver and the distance to the vehicle in front. This study inclu-
des the development of the energy saving algorithm in adaptive
cruise control system in accordance with the relevant automo-
tive standards, the design of a model - based control system
and the simulation study of this system using Matlab / Simulink
- Torcs environments. In the simulation studies, the results of
classical adaptive cruise control and variable time gap adaptive
cruise control system were compared in the same environment
and scenario. As a result, the efficiency of subject algorithm de-
pends on the driving dynamics of following vehicle, also this

provided energy saving is directly proportional to amount and
frequency of acceleration, deceleration of following vehicle.

1. Giriş
Konvansiyonel hız sabitleyici (KHS) sistemleri araç hızını ve
motor devrini kendi dinamik limitleri içerisinde sabitleyerek
daha sarsıntısız ve daha yüksek ortalama hız ile sürüş kalite-
sinde olumlu etki sağlamaktadır [1, 2, 3, 4, 5]. Yapılan çalış-
malara göre konvansiyonel hız sabitleyici (KHS) sistemlerinin
sürüş esnasında kullanımının ortalama %3.3’lük yakıt tasarrufu
sağlayabileceği sonucuna varılmıştır [6].

EPA teknik raporunda Jones, kontrollü sabit hızlanmayla
test koşulların da bir aracın yakıt tüketimi yaklaşık olarak hız-
lanma oranıyla doğrusal olarak arttığını göstermiştir [7]. Aynı
rapordan alınan Tablo 1, bir aracın ivme-yakıt tüketimi verile-
rini göstermektedir. Bu verilere dayanarak; sabit hızlarda yakıt
tüketimi düşük, artan hızlarda ise yakıt tüketimi yüksek sevi-
yelerde olmaktadır [8]. Ancak KHS’nin yakıt tasarrufu sağla-
ması bunun kusursuz bir sistem olduğu anlamına gelmemekte-
dir. Çünkü önündeki herhangi bir aracın veya objenin varlığını
hesaba katmadan araç hızını sabit tutmaya çalışarak, olası bir
kazaya davet çıkarttığından emniyet seviyesi düşük bir sistem-
dir. Bu, sürücü destek sistemlerinin sadece konfor amaçlı değil
güvenlik amaçlı olması gerekebileceğini de göstermektedir.

Uyarlanabilir hız sabitleyici (UHS) hız kontrolünün yanı
sıra aracın ön bölgesine konumlandırılan radar veya lidar gibi
sensörlerle öndeki araçla arasında belirli bir mesafe koruma gö-
revini de yerine getirdiğinden daha emniyetli sistemdir [1, 9].
Bu görev, frenleme yetkisini de bulundurmayı zorunlu kılmak-
tadır. Ancak frenlemek aracın sahip olduğu momentumu fren
disklerinde ısıya dönüştürmekte ve frenleme ile kaybedilen mo-
mentumun tekrar kazanılabilmesi için enerji harcanması ge-
rekmektedir. Dolayısıyla genel sürüş boyunca yakıt tüketimini
KHS kullanımına göre arttırmaktadır.
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Tablo 1: Hızlanma Oranının Yakıt Tüketimine Etkisi [7]

Hızlanma
Oranı

(mph/s)

Test
Sayısı

Ortlama
Yakıt Tüketimi

(cc/mil)

Standart
Sapma(cc/mil)

1.0 4 259.4 4.83
2.0 4 270.9 1.39
3.0 4 274.1 2.87
4.0 4 286.4 6.88
5.0 4 282.4 6.79

UHS sisteminin ilgili standartlara göre koruması gereken
mesafenin (d) nasıl hesaplandığı denklem (1)’de verilmiştir.1

d = d0 + v.τ (1)

Denklem (1)’de belirtilen d0 öndeki araç durduğunda ko-
runması gereken mesafe, v UHS bulunan aracın hızını ve τ ise
zaman sabitini ifade ederek 0.8s − 2.2s arasında olması ilgili
standartlar tarafından önerilmektedir. Bu değer bazı araçlarda
sistem tarafından varsayılan olarak belirlenerek daima sabit tu-
tulup değiştirilemez. Bazı araçlar da şoför tarafından belirli ka-
demelerde veya sürüş moduna entegre olarak otomatik ayar-
lanmaktadır. Örneğin; spor modundayken zaman açıklığı 1.2 s,
ekonomi modunda iken 2.0 s olarak seçilmesi bu kullanımın bir
örneğidir. Öndeki araç durduğunda korunması gereken mesafe
(d0) standart tarafından 2 m olması tavsiye edilir, buna göre 90
km/h (25 m/s) hızla giden bir araç zaman sabitinin 1.6 s seçil-
mesi halinde koruması gereken mesafe 42 metredir.

Seçilen zaman açıklığının operasyon süresi boyunca sabit
olması yerine, öndeki aracın ivme profiline göre değişken ol-
ması; yakıt tasarrufunu arttıracağı, daha sarsıntısız ve konforlu
sürüş elde edilebiceği öngörülmüştür. Çünkü ekonomi odaklı
sürüş yumuşak bir hızlanma ve kademeli frenleme gerektirir
[10]. Ayrıca frenleme oranının düşürülmesiyle, fren balataları-
nın daha az yıpranması sistemin bir diğer çıktısıdır.

Zaman açıklığının anlık olarak belirlenmesinde 2 ana pren-
sip rol oynamaktadır. Birincisi; öndeki araç hızlandığı süre bo-
yunca zaman sabitinin arttırılması, dolayısıyla koruması gere-
ken mesafenin artmasına bağlı olarak UHS tarafından daha sa-
kin tork talebinin oluşması, ikincicisi ise öndeki araç yavaşlar-
ken zaman sabitinin düşürülmesi, yani koruması gereken mesa-
fenin azalmasıdır. Böylece söz konusu araç daha yavaş hızlanıp
daha yavaş yavaşlayarak yakıt tüketimini düşüreceği öngörülen
çıktılardan diğeridir. Bu yakıt tasarrufunun ana sebeplerinden
birisi; hızlı ivmelenmenin yakıt tüketimini arttırması [5], diğeri
ise daha az momentum kaybıdır.

2. Sistem Mimarisi ve Kullanılan
Yöntemler

Simülasyon çalışması Torcs üzerinde çalıştırılan iki aracın di-
reksiyon, gaz ve fren pedallarının simulink ile kontrol edildiği
ortamda gerçekleştirilmiştir. Torcs, gerçekçi araç ve çevre mo-

1ISO 15622:2018 (Intelligent transport systems - Adaptive cruise
control systems – Performance requirements and test procedures, 3rd
Edition)

dellemelerine sahip, açık kaynaklı bir oyun platformu olup şekil
1’de ekran kesiti alınmıştır [11].

Birinci araç önde olmak üzere verilen hız profilini izle-
mekte, diğer araç ise değişken zaman açıklıklı uyarlanabilir hız
sabitleyici (DZA UHS) ve klasik UHS algoritmalarıyla iki farklı
şekilde öndeki aracı takip etmektedir.

Şekil 1: Simulink - Torcs simülasyon ortamı

Arkadaki araca entegre edilen DZA UHS ve klasik UHS
algoritmaları aynı senaryoda koşturularak 2 farklı simülasyon
sonucunda toplanan veriler karşılaştırılmıştır.

2.1. Benzetim Çalışması ve Model Parametreleri

Algoritmaların Torcs üzerinde kullanılabilmesi için gaz ve fren
pedalına basılma yüzdesinin hesaplanması gerekmektedir [11].
Her iki algoritmada hız ve mesafe bilgilerine göre aracın ne ka-
dar ivmeye sahip olması gerektiği hesaplamaktadır. Hesaplanan
bu ivme, kontrolcü (PI ve P) alt sisteminde de pedal oranına dö-
nüştürülerek Torcs ortamına verilmektedir. Söz konusu aracın
gaz pedalına ne oranda, ne kadar süre basıldığı ve frenleme es-
nasında kaybedilen momentumun integralinin alınması sonucu
enerji tasarrufu sağlayacağı öngörülmüştür.

UHS sisteminin ana komponentlerinden birisi olan radar,
öndeki aracın konumunu ve hızını hesaplamak için kullanılır;
ancak bu çalışma da, Torcs ortamından tüm araçların konumu
alınabildiğinden, iki araç arası bağıl mesafe ve hızı simulink
ortamında hesaplanarak hatasız ölçüm yapıldığı varsayılmıştır
[11]. Hesaplanan bu mesafe ve hız verileri UHS algoritması alt
sistemine verilerek gerekli ivme hesaplanmaktadır.

Şekil 2: UHS sistem mimarisi.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

368



Şekil 2 ve 3’te UHS - DZA UHS sistem mimarilerinin fark-
ları görülmektedir. Alt sistemler arası gönderilen ve alınan sin-
yaller ayrıca Tablo 2’de açıklanmıştır.

Şekil 3: DZA UHS sistem mimarisi

Tablo 2: UHS - DZA UHS sistemleri sinyal açıklamaları

Sinyal
Numarası Sinyal

1
Öndeki aracın;
Hızı (m/s), uzaklığı (m) ve azimut açısı (°)

2
Söz konusu aracın;
Gerekli ivme (m/s2)

3
Gaz pedalı; açıklık oranı (%)
Fren pedalı: açıklık oranı (%)

4
Söz konusu aracın;
Hızı (m/s)

5
Söz konusu aracın;
Hızı (m/s)

6
Öndeki aracın;
Hızı (m/s)

7
Zaman açıklığı;
[0.8 s, 2.2 s]

2.2. Kontrolcü Tasarımı ve Uygulaması

Araç modeli, Torcs üzerinden alındığından transfer fonksiyonu
bilinmemektedir [11], ancak Matlab System Identification Tool-
box kullanarak hesaplanmıştır. Bu modelin 2 girişi (gaz ve fren)
ve 1 çıkışı (hız) olduğu için 2 farklı kontrolcü tasarlanmıştır.
Öncelikle araç başlangıç hızından itibaren (v = 0 m/s) %100
oranında gaz pedalı girişi uygulanarak aracın kararlı hal hızına
ulaşılmıştır. Bu süreç içerisinde gaz pedalı girişi ve hız çıkışı
verileri kullanılarak denklem (2)’te verilen transfer fonksiyonu
elde edilmiştir. Kararlı hal hızında ilerlerken %100 fren pedalı
uygulanmıştır. Fren pedalı girişi - hız çıkışı verileri kullanıla-
rak denklem (3)’te verilen transfer fonksiyonu elde edilmiştir,
ayrıca kontrolcü katsayılarının da doğru bulunabilmesi için her
iki transfer fonksiyonunun 2 kutbu ve 1 sıfır noktasının olması
istenmiştir.

GS1 =
0.3768s+ 1.31710−2

s2 + 0.064s+ 0.3232
(2)

Doğruluk: %85.03

GS2 =
0.3919s+ 2.39110−2

s2 + 0.01745s+ 3.28710−3
(3)

Doğruluk: %98.83
Transfer fonksiyonları elde edildikten sonra PID Tuner To-

olbox kullanılarak belirlenen gaz kelebeği kontrolcü katsayıları;
Kp= 56.6 Kd= 2.08, fren eyleyici kontrolcüsüsünün katsayı-
ları: Kp= -50 olarak bulunmuştur.

2.3. UHS ve Zaman Sabiti Belirleme Algoritma Denklem-
leri

2.3.1. Temel UHS Denklemi

Klasik UHS ve DZA UHS sistemlerinde bulunan temel fonksi-
yonu yerine getirecek algoritmanın bulunduğu diferasiyel denk-
lem ortaktır ve her iki sistemde de kullanılmıştır.

∂V

∂t
= a

[
1−

(
Vego
Vcr

)δ
−
(d0 + Vego.τ +

Vego.∆V

2.
√
a.b

d

)2
]

(4)

[12]
Denklem (4)’te a izin verilen maksimum ivme, b hedefle-

nen minimum ivme (ivme kısıtlamaları ISO 15622 ve 22179
tarafından belirlenmektedir), Vego UHS sisteminin bulunduğu
aracın anlık hızı, Vcr sürücünün belirlemiş olduğu seyir hızı, δ
agresifiyat katsayısı, τ zaman açıklığı, d0 araçlar durduğunda
korunması gereken mesafe, d önündeki araçla olan anlık me-
safedir. Bu diferansiyel denklem, söz konusu olan aracın sahip
olması gereken ivmeyi hesaplayarak bu değeri kontrolcü alt sis-
temine iletmektedir.

2.3.2. Zaman Sabiti Belirleme Algoritması

Klasik UHS’de τ ile belirtilen zaman açıklığı sabittir. Bu zaman
açıklığının hesaplanmasında kullanılan bazı yöntemler giriş bö-
lümünde açıklanmıştır. Bu zaman sabiti ne kadar küçükse ön-
deki araç o kadar yakından, ne kadar büyükse o kadar uzaktan
takip edilmesi anlamına gelmektedir. Klasik UHS sisteminde bu
değer 1.6 s olarak seçilmiş, DZA UHS’de ise sadece başlangıç
değeri olarak 1.6 s seçilmiştir.

DZA UHS’de zaman sabitinin hesaplanması ise aşağıdaki
adımlar neticesinde anlık olarak belirlenmektedir.

k =
d0 + Vegoτ

s
(5)

Denklem (5)’te s iki araç arasındaki anlık mesafe, k birim-
siz değişken olup, bu değere yapılan atama sistem aktif olduğu
sürece hesaplanır. Ancak öndeki araç yavaşladığı veya hızlan-
dığı süre boyunca güncellenmez ve o süre boyunca son hesapla-
nan değerde sabit kalır. Aynı işlemler dizisi içerisinde denklem
(5)’te τ yalnız bırakılarak denklem (6) elde edilir ve bu denklem
çözülerek bir sonraki adımda kullanılacak olan τ hesaplanır.

τn+1 =
k.s− d0

Vego
(6)

Bu işlemlerin yaptığı mantık özetçe şöyledir: Sistem aktif-
leştildiği anda τ varsayılan (1.6 s) değerde başlar. Öndeki araç
hızlanırken τ değeri artmaktadır. Böylelikle korunması gereken
mesafenin, takip edilen aracın hızlanma oranıyla artması, söz
konusu aracın olduğundan daha yavaş hızlanma rolünü yerine
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getirir. Bir başka deyişle, bu rol agresifiyatı azaltılmış sürüş pro-
fili sergilemektir.

Öndeki araç yavaşlarken τ değeri azalmaktadır. Bu değe-
rin azalması, korunması gereken mesafeyi düşürerek söz ko-
nusu aracı daha yavaş yavaşlatır. Çünkü öndeki aracın yavaş-
lamasıyla gerçek mesafede düşüş olacaktır. Bu süre içerisinde
korunması gereken mesafeyi azaltmak söz konusu araçta daha
az frenleme yapmasını sağlayacaktır.

Tüm bu işlemler otomotiv standartları içerisinde gerçekleş-
tirilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda τ , 0.8 s’den az
ve 2.2 s’den fazla olmamak üzere sature edilmiştir. Eğer τ de-
ğişkeninin limitleri belirlenmemiş olsaydı, bu değerin yaşanabi-
lecek farklı senaryolar karşısında 0’a düşmesi kazaya sebebiyet
verecektir.

2.4. Simülasyon Sonuçları

Şekil 4’te görüldüğü üzere klasik UHS sistemine eklenen değiş-
ken zaman açıklığı algoritmasıyla; söz konusu aracın hız profili
daha yumuşak bir şekilde kontrol edilmektedir. Böylece hem
yakıt tasarrufu hem de sürüş konforu bakımından başarılı per-
formans sergilenmektedir.

Şekil 4: DZA UHS bulunan araç - UHS bulunan araç ve öndeki
araç hızlarının karşılaştırılması

Şekil 5: DZA UHS - UHS otomatik uygulanan gaz-fren pedal-
ları oranları

Tablo 3 ve 4’te bulunan simülasyon sonuçlarına bakıldı-
ğında; klasik UHS, DZA UHS algoritmasına kıyasla daha fazla
momentum kaybına sebep olduğu görülmektedir. DZA UHS’de
görülen daha az momentum kaybı, bir sonraki süreçte hızlan-
ması için gerekli momentum kazancını azalttığından daha az

gaz pedalı oranı talep edilmiştir.

Tablo 3: Simülasyon Sonucu - Klasik UHS

Klasik UHS
Ugulanan Toplam Gaz Pedalı 2429 %s
Frenlemeyle Kaybedilen Toplam Momentum 18737.4 kg.m

s2

Alınan Toplam Yol (250 s) 3762 m

Tablo 4: Simülasyon Sonucu - DZA UHS

DZA UHS
Ugulanan Toplam Gaz Pedalı 2266 %s
Frenlemeyle Kaybedilen Toplam Momentum 13802.2 kg.m

s2

Alınan Toplam Yol (250 s) 3754 m

Şekil 6’da gaz ve fren taleplerindeki düşüş grafiksel olarak
gösterilmektedir. Bu olay; daha az enerjiyi fren disklerinde ısıya
dönüştürüp aracın sahip olduğu enerjiyi daha verimli bir şekilde
korumasıyla da açıklanabilir.

Şekil 6: Öndeki araçla olan mesafe (DZA UHS ve UHS -
ISO:22179’a göre korunması gereken mesafe)

3. Sonuç
Bu çalışmada aracın daha az yakıt harcadığı iki durumla açıkla-
nabilir. Birincisi; sürüş esnasında daha az momentumun fren-
lerde ısıya dönüşmesidir. Kaybedilen momentum bir sonraki
durumda kazanılması gereken momentum miktarını düşürmek-
tedir. İkinci durum ise, gaz pedalı yüzdesinin integrali alınarak
görülmüştür. Ancak yapılan bu simülasyonun yakıt tasarrufu-
nun hesaplanması litre bazında yapılmamıştır. Bu hesaplanma-
nın bir sonraki çalışmada yapılması planlanmaktadır.

Bu çalışmanın konusu olan DZA UHS sistemi gerçekleştiri-
len her senaryo da enerji tasarrufu sağlayamamaktadır. Sağlana-
cak olan enerji tasarruf oranı öndeki aracın sürüş dinamikleriyle
ilgili olup her senaryo altında başarı garanti edilememektedir.
Eğer takip edilen araç sabit hızla ilerliyorsa enerji tasarrufu söz
konusu olmayıp, sürekli hızlanma ve yavaşlama profili sergile-
yen bir aracın takibi sırasında sistemin maksimum verimli çalı-
şacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu simülasyon, iyi sonuçla-
rın alınabileceği senaryolardan birisi kullanılarak yapılmıştır.
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4. Teşekkür
Bu araştırma FEV Türkiye tarafından desteklenmiştir. FEV Tür-
kiye’den, araştırmaya büyük ölçüde yardımcı olan ve uzmanlık
sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca Tübitak
tarafından 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri
Yarışması ve 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri
Projeleri Yarışmalarında ikisi yerel, birisi ulusal çapta olmak
üzere toplamda 3 büyük ödüle layık görülmüştür.
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Özetçe 

Bu çalışmanın odağı, çoklu rotor sistemlerinde Kalman 

filtrelerine dayanan arıza tespitidir. Çoklu rotor sistemi olarak, 

bir quadrotor ele alınmıştır. Bu kapsamda, altı serbestlik 

dereceli ve 12 durum değişkenine sahip bir quadrotorun 

doğrusal olmayan matematiksel modeli kullanılmıştır. Sistemin 

12 durum değişkeni olmasına rağmen bu çalışmada sadece 10 
durum değişkeni ele alınmıştır. 

 Standart Kalman filtresinin kullanılabilmesi için 

sistem ve ölçme modellerinin doğrusal olması gerekir. Bu 

çalışmada ele alınan quadrotor sistemi doğrusal olmadığından 

standart Kalman filtresi kullanılamaz. Genişletilmiş Kalman 

filtresi (GKF) ve Kokusuz Kalman filtresi (KKF) standart 

Kalman filtresinin değiştirilmiş versiyonlarıdır ve doğrusal 

olmayan sistemlere uygulanabilir. İlk olarak, GKF ve KKF 

MATLAB Simulink’te ayrık zamanlı olarak uygulanarak 

durum kestirimi için kullanılmıştır. GKF ve KKF’nin durum 
kestirimi performansları karşılaştırılmıştır. 

 Arıza teşhisi kısmında, bir sensör arızası ele alınmış 

ve bu arıza, GKF ve KKF ile tespit edilmiştir. Arızanın tespit 

edilebilmesi için, ölçülen durumlar ile GKF ve KKF tarafından 

kestirilen durumlar arasındaki fark incelenmiştir. Arızanın 

başladığı ve bittiği anlarda bu farkın maksimum olduğu 
görülmüştür. 

  

Abstract 

The focus of this work is fault detection based on Kalman 

Filters in multirotor systems. As a multirotor system, quadrotor 

is considered. Nonlinear mathematical model of quadrotor is 

obtained. It has six degrees of freedom and 12 states but we just 
consider 10 states. 

Standard Kalman Filter requires a linear system and 

measurement model. However, our quadrotor model is 

nonlinear. Extended Kalman Filter (EKF) and Unscented 

Kalman Filter (UKF) are the modified version of Kalman Filter. 

They both can be used for nonlinear systems. First, EKF and 

UKF are used for estimating the states. They are implemented 

in Simulink with discrete time. Performance comparison of 
EKF and UKF is made. 

In the fault detection part, sensor fault is considered 

and detected with EKF and UKF. To detect a fault, the 

difference between measured states and estimated states of 

UKF and EKF are examined. The maximum difference occurs 

when the fault begins and ends. 

1. Giriş 

Bir çoklu rotor sistemi, ikiden fazla rotora sahip bir hava 

aracıdır. Uçuş kontrolü için çoklu rotor sistemlerinin mekaniği 

diğer sistemlere göre daha kolaydır. Genellikle bu sistemler 

radyo kontrollü hava araçlarında ve insansız hava aracı (İHA) 

projelerinde kullanılır. Bu çalışmada, çoklu rotor sistemi olarak 

dört rotorlu bir İHA ele alınmıştır. 

İHA’lar son yıllarda birçok farklı platformda 

kullanılmaktadır. İHA’ların önemli bir avantajı, insanlar için 

çok tehlikeli sayılabilecek görevlerde kullanılabilmesidir. 

Başlangıçta İHA’lar askeri görevler için tasarlanıp 

kullanılmıştır, fakat zamanla kullanım alanları; ticari, bilimsel, 

eğlence amaçlı, tarımsal ve diğer uygulamalarda hızlıca 

yaygınlaşmaktadır [1]. İki tür İHA sıkça kullanılır, biri sabit 

kanatlı model, diğeri ise bu çalışmada incelenen çoklu rotor 

tiptedir. Her mekanik/elektronik sistemde olduğu gibi İHA’lar 

da sensör veya aktüatör (eyleyici) arızaları nedeniyle sorun 

yaşayabilirler. Bu yüzden, bu arızaların zamanında ve doğru 

şekilde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 

bu tür arızaların tespiti için çeşitli Kalman filtreleri kullanılmış 

ve kıyaslanmıştır. 

İstatistik ve kontrol teorisinde Kalman filtresi çok önemli 

bir keşiftir. Filtre, teorisinin ana geliştiricilerinden biri olan 

Rudolf E. Kalman’dan sonra adlandırılmıştır. Kalman filtresi 

bir çeşit durum gözleyicisidir fakat stokastik sistemler için 

tasarlanmıştır. Durum kestirimi yapmak için optimal, 

matematiksel bir araçtır. Kalman filtresinin bazı yaygın 

uygulamaları; rehberlik ve navigasyon sistemleri, bilgisayarlı 

görüntü sistemleri, sinyal işleme alanıdır. Kalman filtresinin ilk 

uygulamalarından biri 1960’larda yapılmıştır. Apollo 

projesinde, Kalman filtresi insanlı uzay aracının Ay’a gidiş ve 
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dönüş yörüngelerini tahmin etmek için kullanılmıştır. Kalman 

Filtre algoritmasının iki adımı vardır. İlk adım, önceki zaman 

adımından ve mevcut girdiden durum kestirimi yaparak mevcut 

durumu tahmin eder. Buna tahmin adımı denir. Algoritmanın 

ikinci basamağı, tahmin basamağında hesaplanan tahmini 

değerleri kullanır ve bunları günceller. Algoritmanın ikinci 
kısmına düzeltme adımı denir. Algoritma özyinelemelidir.  

Standart Kalman filtresinin en önemli sınırlaması, doğrusal 

bir sistem modeli ve doğrusal ölçme fonksiyonları 

gerektirmesidir. Var olan sistemlerin çoğu doğrusal olmayan 

dinamiklere sahip olduğu için bu gereksinimler genellikle 

karşılanmaz. Bu nedenle araştırmacılar, doğrusal olmayan 

sistemler için Kalman filtresini uyarlamaya çalışmışlardır. 

Genişletilmiş Kalman Filtresi (GKF), Kalman filtresinin 

değiştirilmiş bir versiyonudur ve doğrusal olmayan sistemler 

için kullanılabilir. Bununla birlikte, GKF birinci dereceden 

doğrusallaştırma esasına dayanır. Doğrusal olmayan sistemler 

için kullanılabilen diğer Kalman filtreleri, Kokusuz Kalman 
Filtresi (KKF) ve Cubature Kalman Filtresidir (CKF). 

Literatürde İHA, uçak, motor tahriki, robot gibi çeşitli 

sistemler için Kalman filtrelerine dayanan arıza tespit ve 

izolasyonu üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Julier ve 

Uhlmann ilk olarak 1997 yılında, kokusuz dönüşümle durum 

kestirimi yapabilecek, doğrusal olmayan sistemler için KKF’yi 

önermiştir [2]. Arasatnam ve Haykin, 2009 yılında, doğrusal 

olmayan sistemler için kullanılabilen diğer tüm filtrelere göre 

daha üstün olan ve bu üstünlüğü birkaç örnekle gösterilen 

CKF’yi önermiştir [3]. K. Xiong, K., Chan, W. ve Zhang, Y. 

2005 yılındaki bir çalışmada arıza tespiti için KKF kullanmıştır 

[4]. Çalışkan ve Hajiyev 2016 yılında İHA'lar için aktif bir 

arızaya dayanıklı uçuş kontrol sistemi sunmuştur. Doğrusal bir 

İHA modeli ele alınmış ve arıza tespit ve izolasyonu için 

Kalman Filtresi kullanılmıştır [5]. 2013 yılındaki bir başka 

çalışmada, Gilbert Hock Beng Foo, Xinan Zhang ve D. M. 

Vilathgamuwa, iç sabit mıknatıslı senkron motor sürücülerdeki 

sensör arızaları için GKF'ye dayanan bir arıza tespit ve 

izolasyon algoritması önermiştir [6]. Ling Ma ve Youmin 

Zhang 2010 yılında, doğrusal olmayan bir İHA modelinde arıza 

tespit ve izolasyonu için geçerli bir prosedür sunmuştur [7]. O 

çalışmada, aktüatörlerde kısmi kayıp arızasını ele almış ve arıza 
tespit/izolasyonu için iki tane KKF kullanmışlardır. 

Elimizdeki bu çalışmada, quadrotorda Kalman filtresi 

tabanlı sensör arızası tespiti yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca, 

farklı Kalman filtrelerinin (GKF ve KKF) performansları 

karşılaştırılmıştır. İkinci bölümde, bir quadrotorun 

matematiksel modeli ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, GKF ve 

KKF’nin genel algoritması verilmiştir. Dördüncü bölümde, 

simülasyon sonuçları gösterilmiştir. Beşinci kısım ise sonuçları 
ve gelecekteki çalışmaları içermektedir.   

2. Model Tanımı 

Bu bölümde matematiksel bir quadrotor modeli elde edilmiştir. 

Bu model elde edilirken bazı çalışmalardan faydalanılmıştır [8, 

9 ve 10]. 

Quadrotor için iki referans çerçevesi vardır. Bunlar 

referans(sabit) çerçevesi ve gövde(mobil) çerçevesidir. 

Referans çerçevesinin merkezi zemin, gövde çerçevesinin 

merkezi ise quadrotorun kütle merkezidir. Referans 

çerçevesinin Z ekseni yukarıyı, Y ekseni manyetik kuzeyi ve X 

ekseni doğuyu gösterir. Ayrıca, gövde çerçevesinin X ekseni 

hareket yönünü, Y ekseni sol tarafı ve gövde çerçevesinin Z 

ekseni quadrotor gövdesine göre yukarı yönü gösterir. 

Bu iki referans çerçevesi arasında bir dizi dönüşüm 

gereklidir. Bu dönüşümün yardımıyla, gövde çerçevesindeki 

herhangi bir vektör referans çerçevesinde, referans 

çerçevesindeki herhangi bir vektör de gövde çerçevesinde 

temsil edilebilir. 

Quadrotor için dört temel hareket vardır. Bunlar: 

itme, yönelme, yunuslama, yalpalama. 

İtme: Dört quadcopter rotorunun itişini(hızını) 

artırarak, yukarı doğru itme kuvveti, ağırlık ve yerçekimi 

kuvvetinden büyük hale gelir ve quadrotor yukarı hareket eder. 

Yönelme: Quadrotorun kendi etrafında saat yönü 

veya saat yönünün tersinde dönme hareketidir. 

 Yunuslama: Quadrotorun ileri veya geriye hareket 

etmesidir. 

Yalpalama: Quadrotorun sağa veya sola doğru, 

yanlara uçması hareketidir. 

 

2.1 Euler Açıları ve Rotasyon Matrisleri 

Euler açıları, 18. yüzyılda Leonhard Euler tarafından tanıtılan 

üç açıdan oluşur. Katı bir cismin yönelimini tanımlamak için 

kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada, Euler açıları ZYX 

sırası ile kullanılmıştır ve bu sıra uzay mühendisliğinde 

kullanılan klasik sıradır. Ortaya çıkan açılar Ψ, θ, Ф. Bunlara 

sırasıyla yönelme, yunuslama ve yalpalama açıları denir. 

Aşağıdaki matrisler, üç eksen etrafındaki rotasyonları 

tanımlayan rotasyon matrisleridir. 

𝑅(𝑥, Ф) = [
1
0
0

     

0
𝑐(Ф)
𝑠(Ф)

     

0
−𝑠(Ф)
𝑐(Ф)

]                                                (1) 

𝑅(𝑦, 𝜃) = [
𝑐(𝜃)

0
−𝑠(𝜃)

     
0
1
0

     
𝑠(𝜃)

0
𝑐(𝜃)

]                                                  (2) 

𝑅(𝑧, 𝛹) = [
𝑐(𝛹)

𝑠(𝛹)
0

     
−𝑠(𝛹)

𝑐(𝛹)
0

     
0
0
1

]                                                (3) 

Yukarıdaki üç rotasyon matrisinin çarpımı sonucu, 

aşağıdaki rotasyon matrisi elde edilir. Bu matris kullanılarak 

gövde çerçevesindeki bir vektör, referans çerçevesinde ifade 

edilebilir. 

 

R(Ф, 𝜃, 𝛹) = R(z, 𝛹) R(y, 𝜃) R(x, Ф) = 

[

𝑐(𝛹)𝑐(𝜃) 
𝑠(𝛹)𝑐(𝜃) 

−𝑠(𝜃) 
     

𝑐(𝛹)𝑠(𝜃)𝑠(Ф) − 𝑠(𝛹)𝑐(Ф)

𝑠(𝛹)𝑠(𝜃)𝑠(Ф) + 𝑐(𝛹)𝑐(Ф)
𝑐(𝜃)𝑠(Ф)

     

𝑐(𝛹)𝑠(𝜃)𝑐(Ф) + 𝑠(𝛹)𝑠(Ф)

𝑠(𝛹)𝑠(𝜃)𝑐(Ф) − 𝑐(𝛹)𝑠(Ф)
𝑐(𝜃)𝑐(Ф)

] 

                                                                                                (4) 

burada; c, kosinüsü ve s, sinüsü belirtmektedir.   

 

2.2 Quadrotor Matematiksel Modeli 

Altı tane katı gövdenin hareketi, üç tane gövde merkezinin 

hareketi ve üç tane açısal hareket vardır. Bu sebeple, herhangi 

bir hareketi tanımlamak için 6 serbestlik derecesi gerekir. 

Quadrotor matematiksel modelini elde etmek için Newton-

Euler eşitliklerinden faydalanılmıştır. Toplamda 12 durum 

değişkeni mevcuttur. Bunlardan 6 tanesi, referans 

çerçevesindeki doğrusal ve açısal konumlardır. Diğer 6 durum 

değişkeni ise gövde çerçevesindeki doğrusal ve açısal hızlardır. 

Bu çalışmada, quadrotorun X, Y ve Z eksenlerindeki 

doğrusal konumlarından sadece Z eksenindeki konumu, yani 

quadrotorun yüksekliği ele alınmıştır. Yani, toplamda 12 tane 

olan durum değişkeni sayısı 10’a inmiştir. 

Durum değişkeni vektörü x, 

x = [𝑢 𝑣 𝑤 𝑝 𝑞 𝑟 Ф 𝜃 𝛹 𝑧]𝑇         (5) 

olarak ele alınmıştır. Burada;                                                          

u, v, w  : Gövde çerçevesinin üç eksenindeki doğrusal hızlar 
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p, q, r  : Gövde çerçevesinin üç eksenindeki açısal hızlar 

Ф, θ, Ψ  : Euler açıları; yalpalama, yunuslama, yönelme 

z   : Quadrotorun yüksekliği 

 

Kalman filtresi için gerekli sistem ve ölçme modelleri 

bu 10 durum değişkeni ile ifade edilecektir. 

 

 Sistem Modeli 

 

Quadrotora ait dinamik ve kinematik denklemler aşağıdaki 

gibidir:  

 

�̇� = 𝑟𝑣 − 𝑞𝑤 + 𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜃)                                                              (6) 

�̇� = 𝑝𝑤 − 𝑟𝑢 − 𝑔𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝑠𝑖𝑛(Ф) 

�̇� = 𝑞𝑢 − 𝑝𝑣 − 𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜃)𝑐𝑜𝑠(Ф) + 𝑈1/𝑚 

�̇� =
𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧

𝐼𝑥𝑥
𝑞𝑟 +

1

𝐼𝑥𝑥
𝑈2  

�̇� =
𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑥𝑥

𝐼𝑦𝑦
𝑝𝑟 +

1

𝐼𝑦𝑦
𝑈3 

�̇� =
𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑦𝑦

𝐼𝑧𝑧
𝑝𝑞 +

1

𝐼𝑧𝑧
𝑈4 

Ф̇ = 𝑝 + (𝑠𝑖𝑛Ф𝑡𝑎𝑛𝜃)𝑞 + (𝑐𝑜𝑠Ф𝑡𝑎𝑛𝜃)𝑟 

�̇� = 𝑐𝑜𝑠Ф𝑞 − 𝑠𝑖𝑛 𝛹𝑟 

�̇� =
𝑠𝑖𝑛Ф

𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑞 +

𝑐𝑜𝑠Ф

𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑟 

�̇� = −𝑠𝑖𝑛𝜃𝑢 − (𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛Ф)𝑣 + (𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠Ф)𝑤 

 

Ui: kontrol girdisi 

Ixx, Iyy, Izz: atalet matrisinin köşegen elemanları 

g: yer çekimi ivmesi 

m: quadrotorun kütlesi 

 

 Ölçme Modeli 

 

Kalman filtresi için hem sistem modeli hem de ölçme 

modeli gereklidir. Ölçme modeli aşağıdaki gibidir. 

𝑦 = [𝑢 𝑣 𝑤 𝑝 𝑞 𝑟 Ф 𝜃 𝛹 𝑧]𝑇 + 𝑣𝑛                                              (7)  

 

vn: ölçme gürültüsü vektörü (genellikle beyaz gürültü) 

3. Filtre Tasarımı 

Önceki bölümde, bir quadrotorun doğrusal olmayan 

matematiksel modeli elde edilmiş ve Kalman filtresi için sistem 

ve ölçme modellerini oluşturmak için kullanılmıştır. Bu 

çalışmada hedefimiz Kalman filtresi tabanlı arıza tespiti 

yapmaktır. Bilindiği gibi standart Kalman filtresi doğrusal 

sistem ve ölçme modelleriyle sınırlıdır. Doğrusal olmayan bir 

sistem modeline sahip olduğumuz için, doğrusal olmayan 

sistemlere uygulanabilen, genişletilmiş Kalman filtresi ve 

kokusuz Kalman filtresi kullanılmıştır. 

 

3.1 Genişletilmiş Kalman Filtresi 

Kalman filtresinin en büyük problemi hem dinamik sistemin 

hem de ölçme fonksiyonlarının doğrusal olmasını 

gerektirmesidir. Ancak, gerçek dünyada, sistemlerin çoğu 

doğrusal olmayan dinamiklere sahiptir. Genişletilmiş Kalman 

filtresi, sistem ve / veya ölçme modelleri doğrusal olmadığında 

uygulanabilecek standart Kalman filtresinin değiştirilmiş bir 

versiyonudur. 

Ayrık zamanlı doğrusal olmayan sistemin matematik modeli 

aşağıdaki gibidir: 

𝑥𝑘+1 = 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘) + 𝑤𝑘                                                                 (8) 

 

Ayrık zamanlı doğrusal olmayan matematik ölçme modeli 

aşağıdaki gibidir: 

𝑧𝑘 = ℎ(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘                                                                             (9) 

xk: durum değişkeni 

wk: sistem gürültüsü 

vk: ölçme gürültüsü 

uk: kontrol vektörü 

 

GKF mevcut durum tahmini etrafındaki sistem ve 

ölçme modellerini doğrusallaştırır ve kovaryans tahminini 

standart Kalman filtresi tarafından kullanılan denklemlerle 

güncellemek için Jacobianları kullanır. GKF’nin genel 

algoritması aşağıda verilmiştir. 

  

 Tahmin adımı 

Tahmin adımında aşağıdaki denklemler kullanılır. 

 

�̂�−
𝑘+1 = 𝑓(�̂�𝑘 , 𝑢𝑘)                                                                      (10) 

𝑃−
𝑘+1 = 𝐴𝑃𝑘 + 𝑃𝑘𝐴𝑇 + 𝑄                                                        (11) 

 

Burada, f(x̂k, uk) doğrusal olmayan sistem modeli; P, 

tahmin edilen hata kovaryansı matrisi; Q, pozitif tanımlı sistem 

gürültü kovaryansı matrisi ve A, sistem modelinin Jacobian 

matrisi olarak tanımlanır ve aşağıdaki şekilde gösterilir.  

𝐴 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(�̂�𝑘 , 𝑢𝑘)                                                                           (12) 

 

 Düzeltme adımı 

Düzeltme adımında aşağıdaki denklemler kullanılır. 

 

𝐾𝑘+1 = 𝑃−
𝑘+1𝐶𝑇(𝑅 + 𝐶𝑃−

𝑘+1𝐶𝑇)−1                                    (13) 

�̂�𝑘+1 = �̂�−
𝑘+1 + 𝐾𝑘+1(𝑧𝑘+1 − ℎ(�̂�−

𝑘+1))                           (14) 

𝑃𝑘+1 = (𝐼 − 𝐾𝑘+1𝐶)𝑃−
𝑘+1                                                       (15) 

 

Burada, K, Kalman kazancı; R, pozitif tanımlı ölçme 

gürültü kovaryansı matirisi;  x̂  ve P, sırasıyla tahmin edilen 

durum vektörü ve hata kovaryansı matrisidir. Tahmin hatası 

kovaryans matrisi P, bir sonraki örnekleme için tahmin 

aşamasında kullanılacaktır. Eksi üstindisine sahip terimler, 

tahmin adımından gelen değerleri temsil eder. C, ölçme 

modelinin Jacobian matrisi olarak tanımlanır ve aşağıdaki 

şekilde ifade edilir. 

𝐶 =
𝜕ℎ

𝜕𝑥
(�̂�−

𝑘+1)                                                                           (16) 

 

 

3.2 Kokusuz Kalman Filtresi 

GKF doğrusal olmama problemini doğrusal algoritmanın 

aşamalı olarak genişlemesiyle çözer, KKF ise bu 

doğrusallaştırma sürecini ortadan kaldıran benzersiz bir 

yaklaşım benimser. Bu sayede KKF, Jacobian’dan elde edilen 

doğrusal modelin yakınsamaması probleminden etkilenmez. 

KKF algoritmasının temeli kokusuz dönüşüme dayanır. 
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  Ayrık zamanlı KKF’nin uygulandığı doğrusal 

olmayan sistem modeli denklem (8) ile doğrusal olmayan 

ölçme modeli denklem (9) ile aynıdır. 

KKF ve GKF arasındaki fark tahmin adımında 

yapılan işlemlerdir. GKF modelleri doğrusallaştırır ve 

kovaryans tahminini güncellemek için Jacobian matrislerini 

kullanır. Bununla birlikte, KKF'nin GKF'deki temel eksi olan 

modelleri doğrusallaştırmasına gerek yoktur. Bunun yerine, 

kovaryans matrisinin karekökünü gerektirir. KKF'nin genel 

algoritması aşağıda verilmiştir. 

 

 Tahmin adımı 

-Sigma noktalarının belirlenmesi: 

i∈<1,…, 2n> için 

𝑥𝑘
𝑖 = 𝑥𝑘 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑛 − 𝑖). (√(𝑛 + 𝜅)𝑃𝑘)

𝑖

𝑇
                              (17) 

 

i: ölçme örnek sayısı 

sign(0)=1 

 

-Sigma noktalarının doğrusal olmayan sistem fonksiyonu ile 

dönüşümü f(xk
i , uk) 

𝑥𝑘+1
𝑖 =  𝑓(𝑥𝑘

𝑖 , 𝑢𝑘)                                                                       (18) 

 

-Durum tahmini 

�̂�𝑘+1
− =

1

2𝑛
∑ 𝑥𝑘+1

𝑖

2𝑛

𝑖=1

                                                                 (19) 

 

-Tahmini hata kovaryans matrisi 

𝑃𝑘+1
− =

1

2𝑛
∑(𝑥𝑘+1

𝑖 − �̂�𝑘+1
−)

2𝑛

𝑖=1

(𝑥𝑘+1
𝑖 − �̂�𝑘+1

−)𝑇 + 𝑄𝑘    (20) 

 

 Düzeltme adımı 

-Yeni sigma noktalarının bulunması: 

𝑥𝑘+1
𝑖 = �̂�𝑘+1

− + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑛 − 𝑖). (√(𝑛 + 𝜅)𝑃𝑘+1
−)

𝑖

𝑇
            (21) 

 

-Sigma noktalarının doğrusal olmayan ölçme fonksiyonu ile 

dönüşümü h(xk
i ) 

𝑧𝑘
𝑖 =  ℎ(𝑥𝑘

𝑖 )                                                                                   (22) 

 

-Ölçme tahmini 

�̂�𝑘 =
1

2𝑛
∑ 𝑧𝑘

𝑖

2𝑛

𝑖=1

                                                                             (23) 

 

-Çapraz kovaryans matrisinin tahmini 

𝑃𝑥𝑧 =
1

2𝑛
∑(𝑥𝑘+1

𝑖 − �̂�𝑘+1
−)

2𝑛

𝑖=1

(𝑧𝑘
𝑖 − �̂�𝑘)𝑇                               (24) 

 

-Kalman kazancının hesaplanması 

𝐾𝑘+1 = 𝑃𝑥𝑧𝑃𝑧
−1                                                                            (25) 

 

-Düzeltilmiş durum 

�̂�𝑘+1 = �̂�𝑘+1
− + 𝐾𝑘 . (𝑧𝑘 − �̂�𝑘)                                                 (26) 

 

-Düzeltilmiş hata kovaryans matrisi 

𝑃𝑘+1 = 𝑃𝑘+1
− − 𝐾𝑘+1𝑃𝑧𝐾𝑘+1

𝑇                                                (27) 
 

Burada, n ve κ, tasarımcı tarafından seçilen kokusuz dönüşüm 

parametreleridir. 

4. Simülasyon Sonuçları 

Bu bölümde, quadrotor sisteminin Simulink modelinden 

bahsedilmiştir. Simulink modelindeki bazı bloklar kısaca 

açıklanmıştır. Sistemde PD kontrolör kullanılmıştır. Modeldeki 

bloklardan bazıları, 

 

pos-vel-acc : Doğrusal ve açısal hız, konum ve ivme bilgilerini 

bir araya toplar.  

task : Bu blok, sistem için yönelme, yunuslama, yalpalama ve 

yükseklik olmak üzere dört adet referans sinyal içerir. Sistemin 

istenen davranışı sergileyip sergilemediğini görmek için 

önemlidir. 

control : Kontrol bloğu PD kontrolör algoritmasını içerir. Bu 

bloğun girişleri referans sinyaller ve ölçülen çıkışlardır. Kontrol 

sinyalini oluşturur. 

dynamics : Bu blok, quadrotorun doğrusal olmayan dinamik 

bilgilerini içerir. 

IMU, IRs and SONARs : Bu blok, sensör modellerini içerir. 

Sensör modellerinin gerçekçi olması için gürültü ve zaman 

gecikmesi eklenmiştir. 

GKF ve KKF : Bu bloklar durum kestirimi yapmak için 

kullanılır. Giriş olarak, kontrol sinyali ve ölçülen durumları alır. 

Ayrık zamanda uygulanır. 

 

Şekil 1. Sistemin simulink modeli 

 

 
Şekil 2. Simulink modelindeki KKF ve GKF blokları 

 

Simulink modelinde, “U”, kontrol sinyalini ve 

“IMU_IR_SONAR”, ölçülen durumları belirtmektedir. 

 

4.1 GKF ve KKF’nin Durum Kestirimi Performansı 

Bu bölümde, ayrık GKF ve KKF’nin durum kestirimi 

performansı incelenmiştir. Örnekleme zamanı, GKF, KKF ve 

sistem için 0.001 saniye seçilmiştir. Yalpalama açısı ve 

yükseklik durum değişkenlerinin kestirim performansı 

gösterilmiştir. Ayrıca diğer durum değişkenleri hakkında 

yorum yapılmıştır. 

 GKF ve KKF’nin adil olarak karşılaştırılabilmesi için 

sistem gürültü kovaryans matrisi Q ve ölçme gürültü kovaryans 
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matrisi R, iki filtre için de aynı seçilmiştir. Bu matrislerin 

değerleri aşağıda verilmiştir. 

 𝑅 = 10−4𝐼8𝑥8 , 𝑄 = 10−4𝐼10𝑥10    

 I: Birim matris 

 

 
Şekil 3. Yalpalama açısının durum kestirimi 

 

 
Şekil 4. Yüksekliğin durum kestirimi 

 

 
Şekil 5. GKF ve KKF için yükseklikteki kestirim hatası 

 

 
Şekil 6. GKF ve KKF için yalpalama açısındaki kestirim 

hatası 

 

Şekil 3 incelendiğinde iki çizgi görülmektedir. 

Bunlardan birisi gerçek durum değişkeni, diğeri ise ölçülen 

durum değişkenidir. KKF ve GKF’nin kestirimi, ölçülen durum 

ile üst üstedir ve kestirim performansı çok iyidir. Şekil 4 

incelendiğinde ise ölçülen yüksekliğin çok gürültülü olduğu 

farkedilmektedir. Bununla birlikte, GKF ve KKF’nin 

kestirimleri daha az gürültülüdür. Burada da GKF ve KKF 

kestirimleri üst üstedir.  

Şekil 5 ve Şekil 6’da GKF ve KKF’nin kestirim 

hataları görülmektedir. Şekil 5’de yükseklik için verilen 

kestirim hatasının ortalama değeri 0.0115 bulunmuştur. Şekil 

6’da ise yalpalama açısı için verilen kestirim hatasının ortalama 

değeri 2.9𝑥10−5  bulunmuştur. Kestirim hatalarının ortalama 

değerleri elde edilirken Matlab’de bulunan RMS bloğu 

kullanılmış ve sinyal istatistikleri kısmından ortalama değer 

elde edilmiştir. 

 

4.2 GKF ve KKF ile Arıza Tespiti 

Arıza tespiti, özellikle uçak, helikopter, quadcopter gibi uçan 

araçlar için çok önemli bir konudur. Literatürde birçok farklı 

arıza tespit yöntemi mevcuttur. Bu çalışmada, Kalman filtresi 

tabanlı bir arıza tespit yöntemi kullanılmıştır. Sistemin doğrusal 

olmayan dinamikleri olduğundan, doğrusal olmayan sistemler 

için Kalman filtresinin uyarlanmış versiyonları olan GKF ve 

KKF kullanılmıştır. Arıza yokken, GKF ve KKF’nin yaptığı 

durum kestirimleri ile sistemin ölçülen durum değerlerinin 

birbirine yakın olması beklenmektedir. Arıza oluştuğunda ise 

bu değerler arasında bir fark olması beklenmektedir. Burada 

amaçlanan, arıza oluştuğunda ortaya çıkan bu farkın tespit 

edilmesidir. İlk durumda, aşağıda gösterildiği gibi bir anahtar 

yardımıyla açı ölçümünde, sensöre bir bias arızası verilmiştir. 

 

Şekil 7. Arıza oluşturmak için kullanılan anahtarlar 

Sistemde arıza varken durum değişkenleri yanlış 

ölçülür.  Bu yüzden, GKF ve KKF’nin durum kestirimleri ile 

ölçülen durumlar arasındaki fark, yani kestirim hatası, belirgin 

şekilde değişir. Kestirim hatasındaki bu değişim kullanılarak 

arıza tespiti yapılır. Kestirim hatasındaki bu değişimi daha iyi 

gözlemleyebilmek için kestirim hatasının karesi alınır. Şekil 

8’deki ilk üç grafikte; yalpalama, yunuslama ve yönelme açısı, 

bu değişim net şekilde görülmektedir. 

 
Şekil 8. Kestirim hatası sinyallerinin karesi  
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Şekil 9. Yalpama açısı için kestirim hatasının karesi 

Şekil 9’daki kestirim hatasının karesi ile belirlenen 

eşik değeri karşılaştırılarak arıza bayrağı oluşturulur. Burada 

sisteme 11 ve 18. saniyeler arasında, sadece açı ölçümü için bir 

bias arızası verilmiştir. Bu sebeple şekil 8’de de görüldüğü 

üzere, yönelme, yalpalama ve yunuslama açılarındaki kestirim 

hataları belirgin şekilde değişirken, diğer durum 

değişkenlerinin kestirim hatalarında dikkat çeken bir değişim 

olmamıştır. Arıza başladığı ve bittiği anda, kestirim hatasının 

maksimum seviyeye ulaştığı görülmüştür. Bu bilgi kullanılarak, 

kestirim hatasının eşik değerini geçtiği ve maksimum olduğu 

iki zaman arasında sistemde arıza olduğu tespit edilmiştir. Eşik 

değerleri, bir Matlab fonksiyonunun içinde belirlenmiştir. Bu 

çalışmada verilen simülasyon sonuçlarında sadece açı ölçümü 

için sensörde oluşacak bir bias arızası incelenmiştir. Fakat diğer 

durum değişkenleri için de anahtar yardımıyla benzer şekilde 

arıza oluşturulabilir. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, çoklu rotor sistemlerinde Kalman filtresi tabanlı 

sensör arıza tespiti yapılmıştır. Çoklu rotor sistemi olarak bir 

quadrotor ele alınmıştır. Quadrotor doğrusal olmayan bir 

modele sahip olduğundan, durum kestirimi yapmak için GKF 

ve KKF kullanılmıştır. GKF ve KKF’nin durum kestirimi 

performansları karşılaştırılmıştır ve performanslarının birbirine 

çok yakın olduğu ve aradaki farkın çok az olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, GKF ve KKF’nin kestirim hatasının çok az olduğu fark 

edilmiştir. GKF ve KKF’nin durum kestirimi performansları 

incelendikten sonra bu durum kestirimleri kullanılarak arıza 

tespiti yapılmıştır. Bu çalışmada, sensör arızaları ele alınmış ve 

bu arızalar başarıyla tespit edilmiştir.  

GKF ve KKF’ye ek olarak, gelecekteki çalışmalarda 

Cubature Kalman filtresinin (CKF) durum kestirimi için 

kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, sensör arızalarının yanı 

sıra, aktüatör arızalarının tespiti de gelecekteki çalışmaların bir 

başka odak noktası olacaktır. 
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Özetçe 

Bu bildiride burulma serbestlik derecesine sahip uçak burun 

iniş takımlarında daha çok uçağın taksi hareketinde meydana 

gelen shimmy titreşimini önlemek için Doğrusal Kuadratik 

Düzenleyici (LQR) ve Orantısal-İntegral-Türev (PID) 

kontrolcüleri tasarlanıp bu kontrolcülerin birbiriyle kıyası 

yapılmıştır. Shimmy, lastik ve iniş takımı dinamiklerinin 

etkileşiminden ortaya çıkan bir titreşim hareketidir ve iniş 

takımının veya uçağın kendisinin hasarına yol açabileceğinden 

önemli bir konudur. İniş takımları ile ilgili genel bilgiler 

verilip shimmy titreşiminin oluşma sebepleri, yol açabilecek 

hasarları, önleme yöntemleri, kontrolü hakkında bilgi 

verilmiştir. Shimmy matematiksel modeli oluşturulmuştur. 

Modelin simülasyonları MATLAB programıyla yapılmıştır. 

Kararlılık analizi yapılmış, kontrolcü tasarımı gerçekleştirilip 

kontrolcüler kıyaslanmıştır. 

 Abstract 

In this paper, Linear Quadratic Regulator (LQR) and 

Proportional-Integral-Derivative (PID) controllers have been 

designed and compared with each other in order to prevent 

shimmy vibration that occurs in aircraft movement in aircraft 

nose landing gear with torsional freedom degree. Shimmy is 

an oscillatory movement that results from the interaction of tire 

and landing gear dynamics and is an important issue as it can 

cause damage to the landing gear or the plane itself. General 

information about landing gear is given and information is 

given about the causes of shimmy vibration, possible damages, 

prevention methods and control. Shimmy mathematical model 

was created. Simulations of the model were made with 

MATLAB program. Stability analysis and controller design 

was performed and controllers were compared. 

1. Giriş 

İniş takımları uçakların iniş ve kalkışı sırasında, taksi yaparken 

yer ile temasını sağlayan, sürtünme direnci az olan ve uçağın 

yatay ve düşey yönlerdeki hareketlerinden doğan yükleri en iyi 

şekilde karşılamak için kullanılan elemanlardır. Birden fazla 

serbestlik dereceli karmaşık bir sistemdir. Uçak kazalarının 

%50’sinden fazlası kalkıştan hemen önce ya da hemen sonra 

meydana gelir ve bu kazaların üçte biri iniş takımlarıyla 

ilgilidir. Bundan da anlayabileceğimiz gibi iniş takımı 

tasarımı, bakımı ve kontrolü oldukça önemli bir konudur.  

Bir iniş takımı temel olarak payanda denilen güçlü bir iş 

milinden ve hızlı iniş nedeniyle kullanılacak ağır hizmet 

damperlerinden oluşur. Payanda denilen mil, shimmy kontrolü 

ile birlikte uçağa yerde yön verme mekanizmasına sahiptir. 

Damperin görevi, iniş etkisi sırasında enerjiyi absorbe etmek 

ve dağıtmaktır. Böylece uçak gövdesi, yapısal bileşenler ve 

yolcular tolere edilebilir kuvvet ve ivmelere maruz kalırlar. Bu 

damperler hem iniş hem de manevra kabiliyeti için 

tasarlanmalıdır. İniş sırasında düşey yükler maksimum şekilde 

absorbe etmesi gereken damperler ve tekerlekler tarafından 

emilir. Frenleme, taksi yapma, kalkış koşusu, iniş, direksiyon 

ve çekme gibi zemin manevraları söz konusu olduğunda, bir 

uçak çoğunlukla taksi, kalkış ve iniş sırasında düzensiz 

yüzeylerden kaynaklanan şok yükleri ile karşılaşabilir. 

Damperlerin bu şok yüklerini uygun şekilde sönümlemesi 

gereklidir [1]. 

 

Shimmy, iniş takımı ile tekerlek dinamikleri arasındaki 10-30 

Hz aralığında meydana gelen etkileşimler sonucu yanal ve 

burulma yönlerinde meydana gelen salınımlı titreşim 

hareketidir. En çok burun iniş takımında görülmektedir. 

Shimmy titreşiminin oluşmasının temel nedeni; tekerlek ve yer 

arasındaki temastan dolayı oluşan enerji aktarımı ve iniş 

takımının titreşim modlarıdır. Herhangi bir tekerlekli araçta 

meydana gelebilecek lastikler ve zemin arasındaki 

etkileşimden kaynaklanan kendiliğinden uyarılan salınımların 

tehlikeli halidir de diyebiliriz. Uçakta iniş ve taksi hareketi 

sırasında oluşmaktadır. Taksi hızının artması shimmy 

salınımlarının genliği de artmaktadır. Shimmy, konforu 

düşüren dengesizliklere yol açabilir, pilotun görünürlüğünü 

etkileyebilir ve kontrol kaybı, aşırı lastik aşınması, mekanik 

bileşenlerin arızalanması veya iniş takımlarının çökmesi gibi 

daha tehlikeli sonuçlara neden olabilir. 

Tekerlek ile yer arasında gelişen kuvvet ve momentler, 

tekerleğin merkez düzlemi ile dikey hareket düzlemi 

arasındaki yön olan burulma yönünde saptırma eğilimindedir. 

Tekerlek tekerleğin merkez düzlemi ile dikey hareket düzlemi 

arasındaki açı yönünde sapmaktadır. Bu yöndeki sapma ile 

tekerleğin titreşimi birbirine bağlıdır [1]. Shimmy salınımları 

bir felaket değildir ama aşırı aşınma, iniş takımı 

komponentlerinin ömrünün kısalması, yolcular için 

konforsuzluk ve pilotlar için güçlüğe sebebiyet verebilir. 
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Şekil 1: Shimmy Salınımı [1] 

 

Örneğin; 1995 yılında, bir Fokker F28’in sol ana iniş takımı, 

Kanada Calgary’de iniş yaptıktan sonra shimmy salınımları 

başlamış. Salınımları hem sol tekerlekler hem de frenler 

akslardan ayrılana kadar devam etmesine rağmen frenler 

uygulanıp uçak yavaşlatılmış ve shimmy kontrol edilmiş. 

Daha sonra yapılan incelemede üst tork bağlantılarının inişten 

6 km sonra hasar görmeye başladığını ve inişten 44 km sonra 

tekerleklerin ayrıldığı ortaya konmuş. Yolcular ve mürettebat 

tahliye edilmiş fakat tekerleklerde, 55 tane lastikte, frenlerde 

ve sol kanatlarda çok büyük hasar tespit edilmiş. Uçağın 

üretici firması tarafından o zamana kadar veri tabanına 

kaydedilen 29. vaka olduğu açıklanmıştır [2]. 

 

Shimmy’i azaltmak için shimmy damperi ve tasarımda 

optimizasyon gibi etkili yöntemler mevcuttur fakat bu 

yöntemler shimmy salınımlarını ortadan kaldırmaz. 

Tekerleklerin korotlanması (birlikte dönmesi) ve damperlerin 

eğilmesi de dengeleyici bir etkiye sahiptir. Tekerleklerin 

korotlanması tek tekerlekli burun iniş takımlarında mümkün 

değildir. Shimmy damperi birkaç derece yalpalama ile 

sınırlandırılmış stroklu bir hidrolik amortisör olup, burun 

tekerleğinin hareketini sınırlandırarak shimmy’in etkilerini 

azaltır ve shimmy salınımlarının genliğini azaltır. Tekerleğin 

yavaş bir şekilde hareket ettirerek yönlendirilmesine izin verir 

ancak hızlı bir şekilde ileri-geri hareket etmesine izin vermez. 

Shimmy damperi, hidrolik sıvıyla dolu bir tüp, bir şaft ve 

akışkan içinde hareket ettirildiğinde hıza bağlı viskoz 

sönümlemeye neden olan bir pistondan oluşur. Geleneksel bir 

hidrolik damper tek değerli sönümleme fonksiyonuna sahiptir. 

Yağ viskozitesi değiştirilemez ve sıcaklık, basınç gibi 

etkenlerden dolayı sıkıştırılabilirliği etkilenir. Uzun bir süre 

boyunca, pasif süspansiyon sistemlerinin parametreleri, 

süspansiyon sisteminin daha iyi çalışmasını sağlamak için 

optimize edilmeye çalışılmaktadır fakat iyileştirmenin sadece 

belirli bir frekans aralığında etkili olacağı sınırlamalar vardır. 

Belirtilen bu shimmy önleme yöntemleri dışında yarı-aktif ve 

aktif kontrolcüler ile de shimmy önlenmeye çalışılmaktadır. 

Yarı-aktif kontrolcülerin aktif kontrolcülere göre avantajı daha 

az enerjiye ihtiyacı olması ve arızalandığında pasif bir 

sistemmiş gibi davranmaya devam edebilmesidir. Aktif 

kontrolcüler ise shimmy titreşimini önlemede daha 

kararlıdırlar. 

  

Lastik parametreleri, rijitlik, yerdeki uçakların çalışma aralığı, 

boşluk sürtünme, rijitlik onarımları, geometri değişiklikleri, 

yön verme (direksiyon) sistemi, sürtünme plakaları, kütle 

dengesi ve shimmy damperleri shimmy analizinde en etkin 

parametre ve durumlardır. Düşey kuvvet ve uçağın ileri hızının 

birçok kombinasyonu de dikkate alınmalıdır. Mekanik izin 

uzunluğu, lastik aşınması ve şişirme basıncı shimmy 

stabilitesini etkileyen diğer parametrelerdir [3]. 

 

2. Shimmy’in Matematiksel Modeli 

 

Şekil 2’de shimmy dinamik modelinin yandan ve üstten 

görüntüsü verilmiştir. Aşağıda oluşturulacak olan doğrusal 

olmayan shimmy dinamik denklemleri Newton-Euler yöntemi 

kullanılarak elde edilen burun iniş takımının burulma 

denklemleridir.  

 

𝐼Ψ̈ = M1 + M2 + M3 + M4 + M5       (1) 

 

I, z ekseni etrafındaki atalet momenti, 𝑀1, döner boru ve tork 

çubuğu arasındaki doğrusal yaylanma momenti, 𝑀2, shimmy 

damperi ile yağ pnömatik amortisör yataklarında viskoz 

sürtünmenin oluşturduğu sönümleme momenti, 𝑀3, z ekseni 

etrafındaki lastik momenti, 𝑀4, lastik sırt girintilerinden dolayı 

oluşan lastik sönümleme momenti, 𝑀5, aktif kontrolcü 

momentidir. 𝑀2 ve 𝑀4 momentleri, dış momentlerdir. 𝑀3 ve 

𝑀4 momentleri, uçağın dönerken aşağı ve içeri doğru 

kaymasından dolayı oluşan tekerleklerin yanal deformasyonu 

ile oluşan momentlerdir. 𝑀3 momenti, 𝑀𝑧 ve 𝑒𝑓𝑓𝐹𝑦 

momentlerinden kaynaklanmaktadır. 𝑀𝑧 momenti; lastik 

merkezi etrafındaki hizalama momentidir. 𝑒𝑓𝑓, efektif kaster 

uzunluğu, 𝐹𝑦 ise viraj kuvvetidir. 

𝑀1 = 𝐾𝜓      (2) 

𝑀2 = 𝐶�̇�      (3) 

𝑀3 = 𝑀𝑧 − 𝑒𝑓𝑓𝐹𝑦      (4) 

𝑒𝑓𝑓 = 𝑒 cos(𝜑) + tan(𝜑)(𝑟 + 𝑒 sin(𝜑))   (5) 

𝐹𝑦 = {
𝐶𝐹𝑎

𝑎𝐹𝑧,                        𝛼 ≤ 𝛿

𝐶𝐹𝑎
𝛿𝐹𝑧𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛼),         𝛼 ≥ 𝛿 

    (6) 

𝑀𝑧 = {
𝐶𝑀𝑎

𝛼𝑔

180
sin (

180

𝛼𝑔
𝛼) 𝐹𝑧 ,             |𝛼| ≤ 𝛼𝑔

0,                                                   |𝛼| ≥ 𝛼𝑔

   (7) 

𝑀4 =
𝑐

𝑉
cos(𝜑)�̇�      (8) 
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Şekil 2: Burun İniş Takımının Şematik Dinamik Modeli [1].

Tablo 1: Sistem Parametreleri 

Parametreler Tanım Değer Birim 

e Kaster Uzunluğu 0.15 m 

K Payandanın 

burulma rijitliği 

-1 x 105 N m rad-1 

C Payandanın 

burulma sönümü 

-45 N ms rad-1 

I Payandanın atalet 

momenti 

1 kg m2 

𝜑 Eğim Açısı 0.1571 rad 

r Burun tekerleğinin 

yarıçapı 

0.362 m 

a Temas uzunluğu 0.1 m 

c Tekerleğin sönüm 

katsayısı 

-270 N m2 rad-1 

𝐶𝑀𝑎
 Tekerleğin 

hizalama katsayısı 

-2 m/rad 

𝐶𝐹𝑎
 Tekerleğin yan 

kuvvet türev 

katsayısı 

20 rad-1 

𝜎 Gevşeme uzunluğu 0.3 m 

𝛿 Tekerleğin geri 

yükleme katsayısı 

0.087 rad 

𝛼𝑔 Hizalama momenti 

sınırı 

0.1745 rad 

Fz İniş takımına gelen 

dik kuvvet 

10000 N 

V Taksi Hızı 75 m/s 

 

Taksi hızının 75 m/s olarak seçilmesinin sebebi Atabay [1] 

tarafından yapılan çalışmadaki shimmy analizlerinin 

sonucunda en tehlikeli hızın 75 m/s olarak gözlemlenmesidir. 

 

Ön iniş takımındaki lastik von Schlippe elastik sicim modeli 

ile modellenmiştir. Elastik sicim teorisi, lastiğin temas 

noktasının lastik düzlemine göre oluşan yanal sapmasının 

birinci dereceden bir diferansiyel denklem olarak 

tanımlanabileceğini belirtir [4]. 

 

�̇� +
𝑉

𝜎
𝑦 = 𝑉 cos(𝜑)𝜓 + (𝑒𝑓𝑓 − 𝑎)cos (𝜑)�̇�                 (10) 

 

𝜎: Kayma rijitliğinin uzunlamasına kuvvet rijitliğine oranı 

olan gevşeme uzunluğudur. 

𝛼 ≈ tan(𝛼) =
𝑦

𝜎
                   (11) 

𝑀3 Taylor serisi açılımı kullanarak lineerleştirilebilir.  

 

𝜕𝑀3

𝜕𝑦
|

𝑦=0
= 𝐶𝑀𝑎

𝛼𝑔

180
cos (

180

𝛼𝑔

𝑦

𝜎
) 𝐹𝑧

180

𝛼𝑔𝜎
− 𝑒𝑓𝑓𝐶𝐹𝑎

1

𝜎
𝐹𝑧|𝑦=0    (12) 

𝑀3 =
𝐹𝑧

𝜎
(𝐶𝑀𝑎

− 𝑒𝑓𝑓𝐶𝐹𝑎
)                 (13) 

 

2.1. Durum-Uzay Modeli 

 

Sistemdeki non-lineer durumu lineerleştirdiğimize göre 

durum-uzay formunu oluşturabilir. 

 

ⅆ

ⅆ𝑡
[

𝜓

�̇�
𝑦

] = [
0 1 0

𝐴21 𝐴22 𝐴23

𝐴31 𝐴32 𝐴33

] [

𝜓

�̇�
𝑦

]                (14) 

 

𝑦 = 𝐶𝑥 = [𝜓] = [1 0 0] [

𝜓

�̇�
𝑦

]                (15) 

𝐴21 =
𝐾

𝐼
                  (16)  
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𝐴22 =
(𝐶+

𝑐

𝑉
cos(𝜑))

𝐼
                  (17) 

 

𝐴23 =
𝐹𝑧

𝐼𝜎
(𝐶𝑀𝑎

− 𝑒𝑓𝑓𝐶𝐹𝑎
)                 (18) 

 

𝐴31 = 𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜑)                  (19) 

 

𝐴32 = (𝑒𝑓𝑓 − 𝑎)𝑐𝑜𝑠(𝜑)                 (20) 

 

𝐴33 = −
𝑉

𝜎
                  (21) 

 

Sistemin özdeğerlerine bakılarak yapılan kararlılık analizi 

sonucunda sistemin kararsız olduğu görülmüştür. 

𝜆1 = 0.06 − 353.84 𝑗 

𝜆2 = 0.06 + 353.84 𝑗 

𝜆3 = −298.67  

Yukarıda da görüldüğü gibi iki tane özdeğer sistemi kararsız 

kılmaktadır. Aktif kontrolcüler yardımıyla sistemi kararsız 

kılan bu özdeğerleri veya kutupları sıfırın sol tarafına serbestçe 

öteleyerek sistem kontrol edilmeye çalışılmaktadır. 

Matlab&Simulink modelinden elde edilen sistem cevaplarının 

performans grafiklerinden de sistemin kararsız olduğu 

sonucuna varılır. Shimmy modelinin simülasyonu yapılmadan 

önce başlangıç koşulları 𝜓(0) = 0.1 𝑟𝑎𝑑, �̇�(0) = 0 𝑟𝑎𝑑 ve 

𝑦(0) = 0.01 𝑚 olarak alınmıştır. 

 

Şekil 4: Sistemin Başlangıç Şartlarına Cevabı 

 

Şekil 5: Yanal Sapmanın Başlangıç Şartlarına Cevabı 

3. Kontrolcü Tasarımı 

Sistemi iki farklı kontrolcü tipi olan PID, Lineer Quadratic 

Regulator (LQR) yöntemlerini kullanarak kontrol edip 

kontrolcü performansları ve sisteme etkileri 

karşılaştırılacaktır. Kontrolcülerin kontrol edilecek parametre 

olan sapma açısına etkilerinin Matlab & Simulink programı 

yardımıyla simülasyonu yapılacaktır. 

3.1. LQR ile Kontrol 

LQR (İkinci Dereceden Doğrusal Düzenleyici/Lineer 

Quadratic Regulator), en uygun kontrol girdisini hesaplamak 

için performans indeksi ve durum değişkenlerini kullanarak 

belirlenen maliyet fonksiyonunu minimum yapacak şekilde 

tasarlanan durum geri beslemeli bir optimal kontrol 

yöntemidir. Modern kontrol teorisinin bir metodu olan LQR 

denetleyici kullanıldığı sistemin analizinde durum-uzay 

gösterimini kullanmaktadır.  

LQR kontrol sisteminde temel amaç sistem parametrelerinden, 

maliyet fonksiyonunu minimize ederek K kazanç matrisini 

bulmaktadır. Durum-uzay modeli olmak üzere ve sistemde 

durum geri besleme denetleyicisi 𝑢 = −𝐾𝑥 olmak üzere 

minimize edilecek olan maliyet fonksiyonu (22)’deki gibidir. 

𝐽 =
1

2
∫ [𝑥𝑇𝑄𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢]𝑑𝑡

∞

0
                 (22) 

J maliyet fonksiyonundaki Q ve R matrisleri ağrılık matrisleri 

olarak adlandırılır. Bu matrisler, kontrol tasarımcısının, 

kontrol girişleri ile durum değişkenleri üzerine etkiyen ağırlık 

değerlerini yani bu matrislerin sistemin performansı 

üzerindeki etkisinin ne ölçüde olacağının ayarlanmasına 

imkan tanır. Q matrisinin boyutu sistem durum değişkenlerin 

sayısına göre belirlenir. Durum değişkenine harcanan kontrol 

performansının ölçüsü, Q matrisinin i. elemanına verilen 

önemle belirlenir. Kontrol gücünün harcanması, eleman 

büyüklüğüne bağlı olarak doğru orantılıdır.  

Burada Q ve R matrisleri pozitif olarak tanımlanmış gerçek 

simetrik matrislerdir. R matrisi Q ya göre büyük seçilirse 

optimal regülatör durum vektörünü sıfıra küçük bir kontrol 

gücü sarf ederek getirecektir. Fakat sistemin yerleşme süresi 

uzayacaktır. Q matrisi R matrisine göre daha büyük 

seçildiğinde daha büyük bir kontrol gücü harcanarak durum 

vektörünü hızlı bir şekilde sıfıra götürecek yerleşme süresini 

azaltacaktır [5,6].  

Bu problem için optimal kontrol yasası, optimallik için gerekli 

şartı sağlayan Hamilton-Jacobi-Bellman yaklaşımını 

uygulayarak elde edilmiştir. İkinci dereceden performans 

endeksi doğrusal zamanla değişmeyen sistem için çözülecek 

olan bu Hamilton-Jacobi denklemi, Riccati denkleminin 

matris formunu alır. Bu, sistemin kontrol edilebilir olması 

koşuluyla, daima kararlı olan durum vektörünün doğrusal bir 

fonksiyonu olarak optimal bir kontrol yasası üretir. Nihai LQR 

kazancını hesaplamak için (23)’deki eşitlik kullanılır [6,7]. 
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𝐾 = 𝑅−1𝐵𝑇𝑃                  (23) 

(23)’deki P sabit matrisini bulmak için Cebirsel Riccati 

Denklemi kullanılır.  

𝑄 + 𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 = 0                (24) 

K kazancını bulmak için gerekli ağırlık matrisleri yapılan 

simülasyonlar uyarınca aşağıdaki gibi seçilmiştir: 

𝑄 = [
400 0 0

0 500 0
0 0 250

] ,  𝑅 = {0,025}                    (25) 

Şekil 6: LQR ile Kontrol Edilen Sistemin Başlangıç 

Şartlarına Cevabı 

Şekil 7: LQR Aktüatörün Momenti 

Q ve R ağırlık matrislerinin değerlerini değiştirerek sistemin 

cevabını daha da hızlandırabiliriz fakat sistemin bu haldeki 

yerleşme zamanı iniş takımları için olukça yeterli bir süredir. 

Aynı zamanda kontrolcünün harcadığı enerjinin iniş 

takımlarınca sağlanabilir bir enerji olduğu da bilinmektedir. 

LQR kontrolcü ile kararsız baskın kökler, 𝑝1,2 =

−66.2−
+ 360𝑗 köklerine ötelenmiştir. Q ve R matris değerleri 

referans olarak alınan [8] nolu çalışmadan farklı olarak 

seçilmiştir. Şekil 6 ve 7 incelendiğinde referans çalışmadaki 

değerlere yaklaşık değerler elde edilmiştir. 

3.2. PID ile Kontrol 

PID (Proportional-Integral-Derivative) kontrol, oransal, 

integral ve türevsel kontrolün üstünlüklerini tek bir birim 

içerisinde birleştirilen bir kontrolör türüdür.  

𝑈(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 + 𝑇ⅆ

ⅆⅇ(𝑡)

ⅆ𝑡
               (26) 

(26)’da PID kontrolcünün yapısını görmekteyiz. İntegral etki 

sistemde ortaya çıkabilecek kalıcı-durum hatasını sıfırlarken 

türev etkide, yalnızca PI denetim etkisi kullanılması haline 

göre sistemin aynı bağıl kararlılığı için cevap hızını artırır. 

Buna göre PID denetim organı sistemde sıfır kalıcı-durum 

hatası ile hızlı bir cevap sağlar. PID parametrelerin geri 

beslemeli sistem üzerindeki etkisi birbirinden bağımsız 

olmayıp etkileşimli bir ayar gerekir [8]. Sisteme PID kontrolcü 

tasarlamak için transfer fonksiyonu ve karakteristik polinoma 

ihtiyaç vardır. Daha sonra sistemin kök yer eğrisi incelenerek 

kararlılık analizi ve kontrol edilmesi gereken sıfıra yakın 

köklerin (baskın köklerin) yeri gözlemlenir. PID kazançları da 

buna göre belirlenir. Sistemin durum-uzay formundan transfer 

fonksiyonuna geçmek için (28) eşitliği kullanılmaktadır.  

𝐺(𝑠) = 𝐶(𝑠𝐼 − 𝐴)−1𝐵 + 𝐷                 (28) 

PID tasarlarken Tuning yönteminden destek alınmıştır. Bunun 

için Matlab&Simulink’de hazırlan submodel PID yerine hazır 

bulunan PID bloğu kullanılmaktadır. Tuning yönteminde 

izlenen yol ise şöyledir: Sistemin kök yer eğrisi çizdirilir. Bir 

cevap gözlemlemek için sistem birim basamak girişine karşı 

cevabı çizdirilir ve kök yer eğrisinde PID’den gelen sıfırların 

yeri değiştirilerek sistem cevabı gözlemlenir ve kontrol kazanç 

katsayıları belirlenir. Tuning yönteminde elde edilen kontrol 

kazançlarının simülasyonu yapılarak LQR kontrolcülü cevaba 

yakın cevap elde edilmeye çalışılıp kontrolcü performansları 

karşılaştırılmak amaçlanmıştır. PID kazançları 𝐾𝑝 =

30000, 𝐾𝐼 = 250000, 𝐾𝐷 = 150 olarak belirlenmiştir. 

Şekil 8: Kontrolcüsüz Sistem ile PID Kontrolcülü Sistem 

Şekil 9: PID Aktüatörün Momenti 
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4.Sonuç 

Matlab & Simulink ile yapılan simülasyon sonuçlarından da 

anlayabileceğimiz gibi PID ve LQR kontrolcüleri tasarlanarak 

shimmy salınımları kontrol edilebilmektedir. PID ve LQR 

kontrolcülerinin benzer cevap vermesi halinde harcadıkları 

efor karşılaştırıldı ve LQR kontrolcünün daha az efor 

harcayarak shimmy titreşimini kontrol ettiği gözlemlendi. 

Bunun yanında türev kazancının yüksek olmasından dolayı 

PID kontrolcülü sistemin cevabında sistem dengeye 

ulaştığında gürültü sinyallerine sahip olduğu görülmektedir. 

Bu durumda LQR kontrolcü PID kontrolcüden daha avantajlı 

olarak görülmektedir. PID kontrolcünün avantajı ise; LQR 

kontrolcüde tüm durumlardan geri bildirim almak gerekirken 

PID kontrolcüde sadece çıkıştan geri bildirim almamız 

yeterlidir. LQR kontrolcü donanım tasarımında bu durum 

karışıklıklara, daha fazla maliyete ve daha fazla ekipmana 

sebep olacağından bu kıstas için PID daha iyi denilebilir. 

Sistem cevabı olarak hep açısal sapmaya (𝜓) bakıldı. Aynı 

zamanda kararlı olmasını istediğimiz yanal sapmaya 

bakılmamasının sebebi açısal sapma kararlı oldukça yanal 

sapmanın da kararlı olacağının beklenmesidir. Bu durum Şekil 

11’de gözlemlenmektedir. 

Şekil 10: PID ve LQR Kontrolcülerinin Aktüatör Momentleri 

Şekil 11: Yanal Sapma Cevaplarının Karşılaştırılması 
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Özetçe 

Bu çalışmada, iniş takımlarında görülen shimmy davranışının 

modellenmesi, lineerleştirilmesi  ve kararlılık analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Shimmy davranışı ilk olarak tekerlek 

hafızası etkisinden bağımsız olarak gecikmesiz olarak 

modellenmiş, ardından bu etki ile gecikmeli modeli 

kurgulanmıştır. Gecikmeli model için çeşitli test senaryoları 

kurgulanmış ve model bu senaryolar ile doğrulanmıştır. Elde 

edilen iki model lineerleştirilmiştir. Gecikmeli ve gecikmesiz 

sistemlere ait kararlılık analizleri sunulmuştur. Sistem 

parametrelerdeki değişimin shimmy üzerindeki etkileri 
tartışılmıştır.  

Abstract 

In this study, modeling, linearization and stability analysis of 

shimmy behavior in landing gears were performed. Shimmy 

behavior was first modeled without delay, independent of the 

wheel memory effect, and then the delayed model was 

constructed with this effect. Several test scenarios are formed 

for the delayed model and this model is verified via the 

scenarios. The obtained two models were linearized afterward. 

Stability analyzes of delayed and non-delayed systems are 

presented. Effects of changes in system parameters on shimmy 

is discussed.  

1. Giriş 

Shimmy iniş takımı sisteminde taksi, iniş ve kalkış sırasında 

gözlenen ciddi bir titreşim problemidir. 10 ila 30 Hz frekansları 

arasından görülen bu davranış tekerlek ve yol etkileşimden 

kaynaklanan ke ndinden uyarlamlı bir titreşimdir [1]. Burun iniş 

takımlarında sıkça görülse de ana iniş takımında da 
rastlanmaktadır.  

Kütle, sönümleme katsayısı, geometrik özellikler, hız ve 

uyarma kuvveti gibi yapı, tekerlek ve süreç değişkenleri ile 

sürtünme, tekerlek elastikliği ve freeplay gibi nonlineer etkiler 

shimmy titreşimi tetikleyebilmektedir. Bu titreşim, yolcu 

konforunu azaltabildiği gibi pilotun uçağı doğru şekilde 

yönlendirmesine engel olacak kadar kuvvetli olabilmektedir. 

Bunun sonucu olarak tekerlekte aşırı aşınma, iniş takımında 
arıza ve hatta kazalar görülebilmektedir.  

Hafif uçaklarda shimmy davranışı daha çok gözlenmekle 

birlikte, ağır uçaklarda da  bazı kazalara sebebiyet verdiği 

görülmüştür. Boeing 737 uçağına ait MLG’de (Main Landing 

Gear) shimmy davranışı gözlemlenmiştir [2]. İnişten itibaren 

hissedilmeye başlayan shimmy sebebiyle, Şekil 1’de 

görülebileceği üzere uçak iki pistin keşistiği bir bölgede ancak 

durdurulabilmiştir. MLG sağ alt torsiyon linkinde ciddi hasar 

oluşmuştur. Üretici firma yumuşak iniş yapıp yüksek hızlarla 

seyretmenin shimmy etkisini arttıracağını belirtmiştir. 

 

Şekil 1:  Shimmy etkisi altındaki Boeing 737 uçağının 

pistte durduğu nokta ve pist üzerindeki tekerlek izleri 

Burun iniş takımındaki shimmyden kaynaklı bir diğer kaza da 

Airbus A319’da yaşanmıştır. Normal bir iniş sonrası 

gerçekleşen kazada üst ve alt tork linkler arasındaki bağlantı 

kopmuş ve uçak verilen yönlendirme komutlarına cevap 

vermemiştir. Şekil 2’de görülebileceği gibi NLG (Nose Landing 

Gear) 95° kadar sola dönmüş ve uçak yönlendirilemez hale 

gelmiştir. Apeks pim ve bu pime ait somun uçağın bıraktığı 

enkaz arasında tespit edilebilen parçalardan olmuştur. Kaza 
sonrası tasarım değiştirilerek parçalar yenilenmiştir [3].   

Belirtilen sebeplerden dolayı iniş takımında shimmy 

davranışının mümkün olduğu kadar gerçekçi modellenmesi ve 

analiz edilmesi tasarım parametreleriyle alakalı sorunların 
önüne geçilmesi konusunda oldukça önemlidir.  
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Sarhoş bir tekerleğin kararlılığı ve mekanik davranışı ile 

çalışmalar oldukça eskiye dayanmaktadır. NACA tarafından 

yayınlanan bir çalışmada NLG sistemine ait model ortaya 

konulmuştur [4]. Bunun ardından, yine bir başka çalışmada 
sunulan bu teori deneysel çalışmalar ile doğrulanmıştır [5].  

 

Şekil 2: Airbus A319’a ait NLG’nin son pozisyonu 

Shimmy davranışının modellenmesi sürecinde kullanılan 

tekerlek modeli oldukça kritiktir ve literatürde bu konuyla ilgili 

çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Pajecka ve Besselink 

shimmy fenomenini açıklayarak tekerlek davranışının kararlılık 

üzerine etkileri konusunda önemli çalışmalar sunmuşlardır [1], 

[6]. Tekerleğin sürekli haldeki davranışını modellemek 

amacıyla Magic Formula yaklaşımına dayalı nonlineer 

yöntemler [7], [8] ve benzer deneysel nonlineer fonksiyonlar 

kullanılmaktadır [9]. Buna karşılık geçici haldeki davranışının 

gözlemek amacıyla streched string model yaklaşımı tercih 

edilmektedir [10]. İlerleyen yıllarda streched string model 

konseptinin farklı yaklaşımları da önerilmiştir [11]–[13]. Diğer 

tekerlek modelleme konsepti olan point contact  dair çalışmalar 

da yapılmıştır [5]. Bu çalışmalara ek olarak tekerlek modelinde 

tekerleğin elastikliğinden kaynaklanan gecikme veya tekerlek 

hafızası etkisi başka bir yayında açıklanmıştır [14] ve ardından 

yapılan çalışmada gecikmeli model deneyler ile doğrulanmıştır 

[15]. Bununla birlikte, shimmy davranışının modellerken 

kullanılan farklı tekerlek yaklaşımları için literatürde 

karşılaştırmalar verilmiştir [16].  

Shimmy modellenmesinin ardından iniş takımının parametre 

değişimlerine karşı davranışının incelenmesi ve kararlılık 

analizlerinin tamamlanması çalışmayla ilgili prosedürün bir 

adımıdır. Yapısal parametrelerin shimmy üstüne etkileri 

bifurkasyon [17], limit çevrimi ile özdeğer analizi [9], enerji 

akış dağılımının incelenmesi [18] gibi yöntemlerle 

incelenmiştir. Titreşimi büyük ölçüde etkileyen dönel 

sönümleme kuvveti ve bu kuvvetin shimmy davranışı üzerine 

etkisi araştırmacılar tarafından analiz edilmiştir [19].  

Bu çalışmada ilk olarak shimmy davranışının nonlineer modeli 

sunulmuş, ardından bu model tekerlek hafızası etkisi modele 

entegre edilmiştir. Gecikmeli model çeşitli test senaryoları ile 

doğrulanmıştır. Ardından, kurulan model lineerleştirilmiş ve 

kararlılık analizleri gecikmeli ve gecikmesiz modeller için 

tamamlanmıştır. Parametre değişimlerine karşı sistemin 
kararlılık durumuyla ilgili yorumlar sunulmuştur.  

2. Shimmy Matematiksel Modeli 

Yandan ve yukarıdan görünümleri Şekil 3’te verilen iniş takımı 

için nonlineer matematiksel shimmy modeli (1) denklemindeki 
gibi oluşturulmuştur [9], [20].  

𝐼𝑧�̈� = 𝑀1(𝜓) +𝑀2(�̇�) + 𝑀3(𝛼) +𝑀4(�̇�/𝑉) + 𝑀5 (1) 

 

Şekil 3: İniş takımının yandan ve üstten görünümü 

[20] 

(1)’de Iz z-ekseni etrafındaki eylemsizlik momenti, ψ yalpalama 

açısı, α tekerleğin kayma açısı (sliding veya slip angle) ve V 

uçağın ileri yöndeki hızını temsil etmektedir. (2)’de verilen M1 

dönme tübü tarafından sağlanan lineer yay torku  ve (3)’te 

verilen M2 ise amortisörlerdeki rulmanlarda oluşan viskoz 

sürtünme ile shimmy sönümleyicinin oluşturduğu torktan 

kaynaklanan sönümleme torkudur.  

𝑀1 = 𝑘𝜓 (2) 

𝑀2 = 𝑐�̇� (3) 

(4) denkleminde verilen M3 tekerleğin yanal 

deformasyonundan dolayı oluşan momenti, M4 tekerlek diş 

genişliğinden kaynaklanan sönümleme momenti temsil 

etmektedir. M3 momenti, öz hizalama momenti Mz ile viraj alma 

kuvveti Fy’nin efektif kaster uzunluğu eeff ile çapımından 

oluşmaktadır. 

𝑀3 = 𝑀𝑧 − 𝑒𝑒𝑓𝑓𝐹𝑦 (4) 

İniş takımına ait efektif kaster uzunluğu eeff (5) denkleminde 

verilmiştir.  

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝑒𝑐𝑜𝑠(𝜑) + tan(𝜑)(𝑅 + 𝑒𝑠𝑖𝑛(𝜑)) (5) 

(5) denkleminde ϕ dönme tübünün eğim açısını, R ise burun iniş 

takımı tekerleğinin çapını belirtmektedir.  

Viraj alma kuvveti Fy ve öz hizalama momenti Mz dikey kuvvet 

Fz’ye ve kayma açısı α’ya bağlıdır. Bu ilişki Şekil 4’te 

verilmiştir.  

 

Şekil 4: Tekerlek karakteristiği [9] 
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Verilen tekerlek karakteristiği fırça tipi tekerlek modeliyle ifade 

edilebilmektedir [21]. Ancak bu yaklaşımın yerine nispeten 

daha basit doğrusal olmayan bir yaklaşım tercih edilmiştir [9]. 

Fy ile Mz sırasıyla (6) ve (7) parçalı fonksiyonlarıyla 

gösterilmiştir.  

𝐹𝑦 = {
𝑐𝐹𝛼𝛼𝐹𝑧, 𝛼 ≤ 𝛿

𝑐𝐹𝛼𝛿𝐹𝑧𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛼), 𝛼 ≥ 𝛿
 

(6) 

𝑀𝑧/𝐹𝑧 = {
𝑐𝑀𝛼

𝛼𝑔

180
sin(

180

𝛼𝑔
𝛼) , |𝛼| ≤ 𝛼𝑔

0, |𝛼| ≥ 𝛼𝑔

 

 

(7) 

 

Tekerlek momentinin limit açısı δ = 5° ve tekerlek kuvvetinin 

limit açısı αg = 10°’ dir. 

M4 sönümleme momenti, hız ve yalpalama açısının türevine  

bağlı olarak (8)’de verilmiştir. 

𝑀4 =
𝜅

𝑉
cos(𝜑)�̇� 

(8) 

Diş genişliği momenti katsayısı κ (9) denklemindeki gibi 

hesaplanmaktadır. 

𝜅 = −0.15𝑎2𝑐𝐹𝛼𝐹𝑧 (9) 

(1) denklemindeki diğer moment M5 ise bozucu ve kontrol 

girişlerinden kaynaklanan bir etki olarak tanımlanmaktadır.  

2.1. Von Schlippe Tekerlek Modeli  

Von Schlippe’nin yaklaşımına göre tekerleğin yatay sapması 

gergin bir ip gibi modellenebilmektedir [10]. Bu yaklaşıma ait 
şematik Şekil 5’te verilmiştir.  

 

Şekil 5: Von Schlippe yaklaşımı [22] 

Bu konsepte göre lastik; elastik olarak yanal doğrultuda 

desteklenen, sabit ve önceden yüklenmiş bir kuvvet altındaki 

kütlesiz bir iptir. Lastiğin ve yolun toplam temas uzunluğunun 

2a olduğu ve kayma olmadığı varsayılmaktadır. Ayrıca, lastiğin 

kayma açısının dar bir bölgede kaldığı düşünülmektedir. 

Von Schlippe modelinde, ön ve arka temas noktalarını birbirine 

bağlayan düz bir çizgi temas hattına yaklaşmaktadır. Von 

Schlippe lastik modeli için lastiğe göre ön temas noktasının 
yanal deformasyonu y1 (10) denkleminde verilmiştir. 

𝑦1̇ +
𝑉

𝜎
𝑦1 = 𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜑)𝜓 + (𝑒𝑒𝑓𝑓 − 𝑎)cos(𝜑)�̇� (10) 

 

(10) denkleminde σ gevşeme uzunluğunu, a ise tekerlek kontakt 

uzunluğunun yarısını belirtmektedir. Böylece, tekeleğin kayma 
açısı (11) denklemi yardımıyla hesaplanabilmektedir. 

𝛼 ≈ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝑦1
𝜎

 (11) 

2.2. Tekerlek Hafızası Etkisi 

Lastik gecikme etkisi ve kayma olmadığı varsayımı altında 

tekerlek arka temas noktası 2a ileri bir mesafe hareket ettiğinde, 

bu noktanın yanal konumu y2 önce temas noktası ile aynı 
olacaktır. Böylece, y2 (12)’deki gibi ifade edilebilmektedir [22].  

𝑦2(𝑡) = 𝑦1 (𝑡 −
2𝑎

𝑉
) (12) 

 

Lastik ve yol arasında bir etkileşim olduğunda, tekerlek kontakt 

noktalarına bağlu yanal kuvvetler ön kontakt noktasının eski 

konumları tarafından belirlenmektedir. Bu fenomen, literatürde 

yuvarlanan elastik tekerleklerin hafıza etkisi olarak 

adlandırılmaktadır ve bu etkinin fiziksel karşılığı Şekil 6’da 
görülmektedir [23].  

 

Şekil 6: Tekerlek hafızası etkisi [23] 

Kayma açısı bu konsept altında y2’ye bağlı olarak (13) 
denkleminde tekrar tanımlanmıştır.  

𝛼 ≈ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝑦2

(2𝑎 + 𝜎)
 (13) 

3. Test Senaryoları 

Farklı pist durumları, tekerlek aşınması ve geniş aralıktaki hız 

profilleri için bir çok test senaryosunun kurgulanıp modelin 

performansı ölçülmelidir. Oluşturulacak senaryoların farklı pist 

koşullarını, hız profillerini ve olası durumları temsil etmesine 

dikkat edilmelidir. Bu amaçla bahsedilen test senaryoları ve 

matematiksel karşılıkları Tablo 1’de verilmiştir. Sunulan test 

senaryoları Bölüm 2’de oluşturulan gecikmeli model üzerinde 

uygulanmıştır. 
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Tablo 1: Test Senaryoları ve Matematiksel Karşılıkları 

 

Test Senaryoları   

Senaryo #1 
Senaryo 

#2 
Senaryo #3 Senaryo #4 

Senaryo 

#5 

Amaç 
Tekerlek 

aşınması 

Pürüzlü 

pist 

Pürüzlü 

pistte hızın 

arttırılması 

Tekerleğe 

yanal bir 

çarpma 

olması 

Çukurlu 

yolda 

hızın 

arttırılması 

Hız 80 m/s 80 m/s 
10 → 80 

m/s 
80 → 10 m/s 

10 → 80 

m/s 

Bozucu 

0.1 s 

boyunca 

uygulanan 

1000 Nm’lik 

puls 

Beyaz 

gürültü 

Ŋ(0, 100) 

Beyaz 

gürültü 

Ŋ(0, 100) 

Yönlendirme 

açısındaki 

başlangıç 

bozucusu 

Farklı 

özellikteki 

pulslardan 

oluşan 

tork 

 Senaryo #1 (Tekerlek Aşınması): Bu senaryoda ileri hız 

sabit olmakla birlikte, bozucu olarak 0.1 s boyunca 1000 

Nm’lik puls uygulanmıştır. Test burun iniş takımında 

görülen tekerlek aşınmasını simüle etmek için 

kurgulanmıştır (Şekil 7). 

 

Şekil 7: Senaryo #1 

 Senaryo #2 (Pürüzlü Pist): Bu senaryoda ise ileri hız 

sabit tutulmuş ve yoldaki pürüz sıfır ortalamalı, 100 Nm 

standart sapmaya sahip beyaz gürültü olarak 

modellenmiştir (Şekil 8). 

 

Şekil 8: Senaryo #2 

 Senaryo #3 (Pürüzlü Pistte Hızın Arttırılması): Hızın 

giderek arttırıldığı bu senaryoda pistin pürüzlü olduğu 

varsayılmıştır (Şekil 9). 

 

Şekil 9: Senaryo #3 

 Senaryo #4 (Tekerleğe Yanal Bir Çarpma Olması Ile 

Hızın Azaltılması): Bu testte hız simülasyon byunca 

azalırken, yönlendirme açısı üzerinde başlangıç bozucusu 

bulunmaktadır. Tekerleğe yanal bir çarpma olmasının 

ardından uçak hızının azaltılması senaryosu 

kurgulanmıştır (Şekil 10). 

 

Şekil 10: Senaryo #4 

 Senaryo #5 (Çukurlu Yolda Hızın Arttırılması): Son 

senaryoda, çukurlu pistte ilerleyen uçak hızını arttırmaya 

çabalamaktadır. Burada yoldaki çukurlar farklı özellikteki 

pulsların toplamı olarak modellenmiştir (Şekil 11). 

 

Şekil 11: Senaryo #5 
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3. Shimmy Modelinin Lineerleştirilmesi  

Lineerleştirme sistemin dinamiklerini ve yapısını anlamak, 

sistemin kararlılığını analiz etmek ve tasarım parametreleri ile 

çalışma noktaları hakkında yorum yapmak için gerekmektedir. 
Kullanılan sistem parametreleri Tablo 1’de verilmiştir.  

Model lineerleştirilirken ψ, ψ' ve y1 durum olarak seçilmiştir. 

Sisteme ait durum uzayı gösterimi tekerlek hafızası etkisi ihmal 
edilerek (14)’teki gibi modellenmiştir.  

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) →  [

�̇�

�̈�
𝑦1̇

] = [
0 1 0
𝐴21 𝐴22 𝐴23

𝐴31 𝐴32 𝐴33

] [

𝜓

�̇�
𝑦1

] +[
0
1
0
]𝑀5 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) → 𝑦 = 𝜓 = [1 0 0] [
𝜓
𝑞
𝑦1

] 

(14) 

Ardından, sisteme ait durum uzayı gösterimi tekerlek hafızası 
etkisi ile (15)’teki gibi modellenmiştir. 

�̇�(𝑡) = 𝐴0𝑥(𝑡) + 𝐴1𝑥(𝑡 − 𝜏) + 𝐵𝑢(𝑡) → 
 

[

�̇�

�̈�
𝑦1̇

] = [
0 1 0
𝐴21 𝐴22 0
𝐴31 𝐴32 0

] [

𝜓

�̇�
𝑦1

] + [

0 0 0
0 0 𝐴′

23

0 0 𝐴′
33

] [

𝜓(𝑡 − 𝜏)

�̇�(𝑡 − 𝜏)

𝑦1(𝑡 − 𝜏)

] +[
0
1
0
]𝑀5 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) → 𝑦 = 𝜓 = [1 0 0] [
𝜓
𝑞
𝑦1

] 

(15) 

 

Tablo 2: Model parametreleri 

 
Parametreler ve değerleri 

Tanım Değer Birim 

Yapısal parametreler 

e Kaster uzunluğu 0.1 m 

c 
Dikmenin dönel yay 

katsayısı 
-100000  N m rad-1 

k 
Dikmenin dönel 

sönümleme katsayısı 
-50 – 0 N m s rad-1 

Iz Dikmenin atalet momenti 1 kg m2 

φ Eğim açısı 10 deg 

Tekerlek parametreleri 

R Tekerlek yarıçapı 0.362 m 

a Yarı kontakt uzunluğu 0.1 m 

κ 
Tekerlek diş genişliği 

moment katsayısı 
-270 N m2 rad-1 

cMα 
Tekerlek öz hizalama 

katsayısı 
-2 m rad-1 

cFα 
Tekerlek geri yükleme 

katsayısı 
20 rad-1 

σ Gevşeme uzunluğu 0.3 m 

δ 
Geri yükleme kuvvet açısı 

sınırı   
5 deg 

αg 
Öz hizalamam momenti 

açısı sınırı 
10 deg 

Süreç parametreleri 

Fz NLG’deki dikey yük 9000  N 

V İleri yöndeki hız 0 – 80 m/s 

 

 

 

Durum matrisi elemanları ile (16)’da verilmiştir. 

𝐴21 =
𝑘

𝐼𝑧
 

𝐴22 =
𝑐 +

𝜅
𝑉
cos(𝜑)

𝐼𝑧
 

𝐴23 =
(𝑐𝑀𝛼 − 𝑒𝑒𝑓𝑓𝑐𝐹𝛼)𝐹𝑧

𝐼𝑧𝜎
 

𝐴23′ =
(𝑐𝑀𝛼 − 𝑒𝑒𝑓𝑓𝑐𝐹𝛼)𝐹𝑧

𝐼𝑧(2𝑎 + 𝜎)
 

𝐴31 = 𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜑) 

𝐴32 = (𝑒𝑒𝑓𝑓 − 𝑎)cos(𝜑) 

𝐴33 = −
𝑉

𝜎
 

𝐴′33 = −
𝑉

(2𝑎 + 𝜎)
 

(16) 

 

4. Kararlılık Analizi 

4.1. Gecikmesiz Shimmy Modeline ait Kararlılık Analizi  

Gecikmeli olmayan lineerleştirilmiş modelin karakteristik 

denklemi  sistemin karakteristik denklemi, det (A - λ) 

formülünden sembolik olarak hesaplanabilmektedir. Burada  λ 

sistemin özdeğerleridir. Buna göre, sistemin karakteristik 
polinomu (17)’da verilmiştir. 

𝐶𝐸(𝜆) = 𝜆3 − (𝐴22 + 𝐴33)𝜆
2 

−(𝐴21 − 𝐴22𝐴33 + 𝐴23𝐴32)𝜆 − (𝐴23𝐴31 − 𝐴21𝐴33) 
(17) 

 

Bu karakteristik denklemin kararlılığı, λ1, 2, 3 özdeğerlerinin 

konumlarının kompleks düzlemin sağında veya solunda 

olmasıyla belirlenmektedir. Bu ilkeye göre, özdeğerlerin 

negatif reel değerleri sistemi kararsızlığa götürebilmektedir. Bu 

nedenle, önceden belirlenmiş aralıklarda istenen iki 

parametrenin kartezyen çarpımı olarak tanımlanan bir kümenin 

oluşturulması ve ardından karakteristik denklemin 

özdeğerlerinin kontrol edilmesiyle bir stabilite haritası 
oluşturulmuştur.  

İlk olarak, dönel sönümleme katsayısı ile hızın oluşturduğu 
kararlılık haritası Şekil 7’deki gibi oluşturulmuştur.  

 
Şekil 12: k – V  kararlılık haritası 
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Ardından, dönel yay katsayısı ile hızın oluşturduğu kararlılık 
haritası Şekil 8’deki gibi oluşturulmuştur.  

 
Şekil 13: c – V kararlılık haritası 

Şekil 7’de görülebileceği üzere dikmedeki sönümleme 

kuvvetinin küçük olması durumunda iniş takımında shimmy 

görülme olasılığı artmaktadır. Bununla birlikte artan yay 

kuvveti Şekil 8’de sunulduğu yüksek hızlarda kararlılığı 
sağlayabilmektedir.  

Şekil 9’a göre eğim açısının değişiminin kararlılık üzerinde 

ciddi bir etkisi olmasa da, sistem parametrelerinin belli 

kombinasyonlarında bazı değerleri shimmye sebep 

olabilmektedir. Şekil 10 bu durumun kaster uzunluğu için de 

geçerli olduğunu göstermektedir. Şekil 11’de ise dikmenin 

Tablo 1’de verilen değerden küçük atalet momentine sahip 

olmasının kararsızlığı tetikleyebileceği açıkça görülmektedir.    
 

 

Şekil 14: φ ile özdeğerlerin değişimi 

 

Şekil 15: Iz ile özdeğerlerin değişimi 

 

Şekil 16: Atalet momenti ile özdeğerlerin değişimi 

4.2. Gecikmeli Shimmy Modeline ait Kararlılık Analizi  

Gecikmeli shimmy modelinin kararlılık analizi sırasında 

Louissel tarafından sunulan sanal eksendeki özdeğerleri bulma 

yöntemi [24] ile Olgaç ve Sipahi tarafından sunulan CTCR 
yöntemi [25] kullanılmıştır.  

Kullanılan algoritma aşağıda açıklanmıştır. 

1. Sistem (18)’deki gibi oluşturulur. 

 

�̇�(𝑡) = 𝐴0𝑥(𝑡) + 𝐴1𝑥(𝑡 − 𝜏) (18) 

2. Sistemin özdeğerleri τ = 0 için hesaplanır.  

3. J0 matrisi (19)’daki formül yardımıyla hesaplanır. 

(: Kronecker çarpımı) 

  

𝐽0 = [
𝐴0 ⊗ 𝐼 𝐴1 ⊗ 𝐼
−𝐼 ⊗ 𝐴1 −𝐼 ⊗ 𝐴0

] (19) 

4. J0’ın özdeğerleri hesaplanır. 

5. Tamamen imajiner olan özdeğerler Ω olarak tutulur. 

6. Ω’nın elemanı olan tüm w değerleri için, (A, A1) 

çiftinin genelleştirilmiş özdeğerleri hesaplanır ve z 

olarak tutulur. Burada A (20)’deki gibi hesaplanır. 

 

𝐴 = 𝐴𝑤 = 𝑖𝑤𝐼 − 𝐴0 (20) 
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7. τ aşağıdaki (21)’deki formül yardımıyla hesaplanır. 

  

𝜏 =
2𝜋𝑙

𝑤
−
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(

𝐼𝑚(𝑧)
𝑅𝑒(𝑧)

)

𝑤
 

(21) 

Burada gecikme değerine 2πl/w eklenerek gecikmeli 

sistemin özdeğerlerini sanal eksende konumlandıran 

diğer gecikme değerleri hesaplanmaktadır (l = 0, 1, 

2, ...)  

8. Sisteme ait karakteristik polinom (22)’deki gibi elde 

edilir.  

 

𝐶𝐸(𝑠, 𝜏) = 𝑑𝑒𝑡(𝑠𝐼 − 𝐴0 − 𝐴1𝑒
−𝜏𝑠) (22) 

 

9. Karakteristik polinom (23)’deki formda tekrar yazılır 

[26]. 

 

𝐶𝐸(𝑠, 𝜏) = 𝑃(𝑠) + 𝑄(𝑠)𝑒−𝜏 (23) 
 

10. Önceki adımda oluşturulan karakteristik polinomun 

s’e göre türevi (24)’teki gibi alınır. P'(s) and Q'(s), 
P(s) ve Q(s)’in s’e göre türevlerini belirtir.  

 

𝑑𝑠

𝑑𝜏
=

𝑄(𝑠)𝑠𝑒−𝜏𝑠

𝑃′(𝑠) + 𝑄′(𝑠)𝑒−𝜏𝑠 − 𝑄(𝑠)𝜏𝑒−𝜏𝑠
 

 

veya  

 

𝑑𝑠

𝑑𝜏
= −𝑠 (

𝑃′(𝑠)

𝑃(𝑠)
−
𝑄′(𝑠)

𝑄(𝑠)
+ 𝜏)

−1

 

(24) 
 

11. İlgili sanal geçiş frekansı ve zaman gecikmelerine 

karşılık gelen  kök eğilimleri (root tendency) (25)’te 
hesaplanmıştır. 

𝑅𝑇|𝑠=𝑖𝑤𝑐
= 𝑠𝑖𝑔𝑛 {𝑅𝑒 [

𝑑𝑠

𝑑𝜏
]
𝑠=𝑖𝑤𝑐

} 

= −𝑠𝑖𝑔𝑛 [𝑅𝑒 (𝑖𝑤𝑐 (
𝑃′(𝑖𝑤𝑐)

𝑃(𝑖𝑤𝑐)
−
𝑄′(𝑖𝑤𝑐)

𝑄(𝑖𝑤𝑐)
+ 𝜏)

−1

)] 

= −𝑠𝑖𝑔𝑛 [𝑅𝑒 (
1

𝑖𝑤𝑐
(
𝑃′(𝑖𝑤𝑐)

𝑃(𝑖𝑤𝑐)
−
𝑄′(𝑖𝑤𝑐)

𝑄(𝑖𝑤𝑐)
+ 𝜏))] 

= −𝑠𝑖𝑔𝑛 [𝐼𝑚 (
1

𝑖𝑤𝑐
(
𝑄′(𝑖𝑤𝑐)

𝑄(𝑖𝑤𝑐)
−
𝑃′(𝑖𝑤𝑐)

𝑃(𝑖𝑤𝑐)
))] 

(25) 
 

12. Sistemin kararlılığı karşılık gelen RT'ye (kök eğilimi) 

belirlenir.  

 RT = +1: Kökleri sol yarı düzlemden sağ yarı 

düzleme  geçiren gecikmelere karşılık gelen RT 

değeridir. 

 RT = -1: Kökleri sağ yarı düzlemden sol yarı 

düzlemine geçiren gecikmelere karşılık gelen 

RT değeridir.  

13. Elde edilen τ değerleri sıralanır ve kararlılık tablosu 
oluşturulur.  

Tablo 1’de verilen parametreler ve kritik gecikme değerleri için 

kararlılık analizleri Tablo 2’de tekrarlanmıştır. Tabloda K 

kararlı bölgeleri, KZ kararsız bölgeleri temsil etmektedir.  

Tablo 3: Kararlılık Tablosu  

k  τ  τ1  τ2  τ3  

0 0 KZ 0.015 KZ 0.034 KZ 0.052 KZ 

-25 0 KZ 0.017 KZ 0.036 KZ 0.054 KZ 

-50 0 K 0.019 KZ 0.038 KZ 0.056 KZ 

 

Gecikme değeri Bölüm 2.2’de belirtildiği üzere 2a/V kadardır 

ve bu değerin artması oldukça azalması ile mümkündür. 

Belirtilen kadar düşük hızlarda ileri hıza sahip bir uçağın 

shimmy analizi fiziksel olarak anlam ifade etmemektedir. 

Bunun yanı sıra, yukarıda görülebileceği üzere dönel 

sönümleme katsayısının arttırılması ile sistemin kararlılığı 

garantilenmiştir. Yüksek sönümleme katsayılı ve belirli bir 

ortalama hıza sahip uçağın burun iniş takımında shimmy 
görülmemektedir ve bu yapılan analizle doğrulanmıştır.  

4. Sonuçlar 

Çalışma esnasında öncelikle iniş takımında shimmy davranışı 

nonlineer olarak modellenmiştir. Modelleme süreci esnasında 

tekerlek hafızası etkisi modele entegre edilmiştir. Gecikmeli 

model oluşturulan test senaryoları yardımıyla doğrulanmıştır. 

Bahsedilen senaryoların uçağın taksi esnasında 

karşılaşabileceği durumlarla uyuşmasına dikkat edilmiştir. 

Ardından, oluşturulan modeller lineerize edilmiştir. Sistemin 

karalılık analizi sürecinde tekerlek hafızası etkisi olan 

gecikmeli model ve gecikmesiz modele ait analizler ayrılmıştır. 

Gecikmesiz modele ait analizler esnasında kararlılık haritası ve 

özdeğer değişimleri incelenmiştir. Kararlılık haritası 

oluşturulurken seçilen iki parametrenin kartezyen kümesine ait 

her eleman için kararlılık test edilmiştir. Özdeğerlerin değişimi 

araştırılırken bir parametre değiştirilerek sistemin tüm 

özdeğerlerinin konumuna bakılmıştır. Böylece 

parametrelerinin değişiminin shimmy etkisi üzerine 

gösterilmiştir.  Ardından, gecikmeli model için yapılacak 

kararlılık analizine ait algoritma açıklanmış ve dikme 

sönümleme katsayısının değişen değerleri için bir kararlılık 

tablosu oluşturulmuştur. Çalışma yardımıyla; tasarım, tekerlek 

ve süreklilik parametrelerinin belirli kombinasyonlarının 
shimmyi ne yönde ve nasıl tetikleyeceği gözlemlenmiştir.  

Teşekkür 

Çalışma esnasında her zaman teknik destekte bulunan Türk 

Havacılık ve Uzay Sanayii - Teknopark İstanbul Yapısal Analiz 
ve Tasarım ekibindeki meslektaşlarıma teşekkür ederim.  
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Özetçe 

Bu çalışmada, hava araçlarında kullanılan bir turbojet 

motorunun dalgalanma ve boğulma bölgelerine girmeden 

güvenli bölgede çalışabilmesi için matematiksel modellenmesi 

ve kazanç ayarlama yöntemiyle yakıt kontrolü yapılmıştır. 

Doğrusal olmayan dinamikleri içeren matematiksel modele, 

doğrusallaştırma işlemi sonucunda doğrusal bir kontrolör 

geliştirilmiştir. Çalışmada doğrusal olmayan dinamiklere sahip 

NASA/T-MATS tarafından hazırlanan bir turbojet motor 

modeli seçilmiştir. Doğrusal olmayan T-MATS matematiksel 

modeli belirlenen işletme aralıklarında doğrusal hale getirilmiş 

ve belirlenen aralıkları temsil eden doğrusal modeller durum-

uzay formunda elde edilmiştir. Elde edilen doğrusal 

matematiksel modellere, literatürde önerilen kararlılık 

şartlarını sağlayacak şekilde kazanç ayarlama yöntemiyle PI 

kontrolör tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolöre, kontrolörle 

uyumlu çalışan motorun hızlanma ve yavaşlama yönünde 

yakıt limitleyicileri ilave edilmiştir. Benzetim çalışmaları 

sonucunda, talep edilen şaft devirlerine karşılık gelen motor 

şaft devrinin güvenli bölgede tutulduğu kontrolör ve 

limitleyicilerin işlevleri karşılaştırılarak gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turbojet motoru modelleme, Turbojet 

motoru yakıt kontrolü, Kazanç ayarlama yöntemi, Turbojet 

motorlar. 

1. Giriş 

Jet motorları hava araçlarının hareket edebilmesi için 

tasarlanan, yakıttaki potansiyel termal enerjinin mekanik 

enerjiye; itkiye veya güce çevrilmesinde rol oynayan 

birimidir. Atmosfer havasını kullanarak çalışan jet motorlarına 

gaz türbinli jet motorları denilmektedir. İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında artan bir ivmeyle geliştirilen gaz türbinli jet 

motorları özellikle sabit kanatlı uçak ve döner kanatlı 

helikopter gibi platformlarda sıklıkla kullanılmaktadır. 

Gaz türbinli jet motoru tasarımcıları ve üreticileri açısından 

motor kontrolü en önemli konuların başında gelmektedir. 

Motorun uzun ömürlü ve düşük yakıt sarfiyatına sahip olması 

hava aracı platform tasarlayıcıları ve üreticileri tarafından 

istenmektedir. Bu sebeple jet motoru tasarımcıları sürekli 

kendilerini güncel tutmakta ve teknolojinin getirdiği 

yenilikleri takip ederek motor kontrolü konusunda yoğun bir 

şekilde çalışmaktadır. 

Literatürde mevcut bulunan çalışmaların çoğunda turbojet 

motor kontrolü üzerine incelemeler yapılmıştır. Jet 

motorlarının kontrolü hakkında en temel çalışmalardan biri 

Spang ve Brown tarafından yayımlanmıştır [1]. Bu çalışmada, 

geri beslemeli kontrolün jet motorlarını kontrolde önemi 

vurgulanmıştır. Geri beslemeli kontrol aerotermal ve mekanik 

limitleri dikkate aldığı için motor kontrolünde oldukça 

önemlidir. Motor kontrolünün karmaşıklığının motorun 

çalışma limitlerine yakın çalıştırılmasından kaynaklandığı 

gösterilmiştir. Pakmehr vd., gaz türbin motorunun kazanç 

ayarlama yöntemiyle kontrolünün kararlılığı ve doğrulanması 

hakkında çalışmışlardır [2]. Çalışmada kazanç ayarlamalı 

kontrolör değişken hatveli bir pervaneyi sürerek kontrol 

altında tutmuştur. Kontrolör için yapılan kararlılık ispatında 

doğrusal matris eşitsizlikleri tekniğini kullanmışlardır. 

Benzetim sonuçlarıyla öngörülen metodun doğru çalıştığı ve 

sistemin kararlı olduğu büyük boyutlu girişler verilerek 

kanıtlanmıştır. Athans vd., turbofan bir motor için kazanç 

ayarlamalı çoklu değişken kontrolü yapmıştır [3]. Doğrusal 

olmayan dinamiklere sahip GE-21 turbofan motoru 

belirlenmiş işletim noktalarında doğrusal hale getirilmiştir. 

Her bir işletim aralığında doğrusal hale getirilen matematiksel 

model için LQG/LTR kontrolör tasarlanmıştır. Tasarlanan 

kontrolörle matematiksel modelin benzetimleri yapılmış ve 

geçici hal durumlarını içeren sonuçlar sunulmuştur. Doğrusal 

modeller durum-uzay formunda elde edilmiş ve kontrolöre 

limitleyici yapıları eklenmemiştir. Tasarlanan kontrolörün 

performansı, sistemi istenen aralıklarda kontrol ettiği zaman 

cevaplarına bakılarak gösterilmiştir. Gawthrop vd., tek şaftlı 

bir gaz türbin motoru için kazanç ayarlamalı kontrolör 

tasarımı yapmışlardır [4]. İtki taleplerine hızlı cevap, 

kompresör dalgalanmasından kaçınma ve türbin limit 

sıcaklıklarını aşmama gaz türbini performans isterleri olarak 

belirlenmiştir. Kontrolör yapısı oransal ve integral olarak 

tasarlanmıştır. Her bir işletim bölgesi için ayrı ayrı bulunan Kp 

ve Ki katsayıları deneme yanılma ile tablolandırılarak elde 

edilmiştir. Çalışma sonunda kazanç ayarlama metodunun 

pratikte uygulanabilir bir yöntem olduğu ve hızlı bir cevaba 

sahip olduğu kanıtlanmıştır. Lutambo vd., turbofan motorun 

modellenmesi ve LQR yöntemiyle kontrolü üzerine 

çalışmışlardır [5]. Çalışmada yakıt debisi kontrolü sağlanarak 

turbofan motorun yüksek basınç şaftı devrinin istenilen 

devirde tutulması sağlanmıştır. Kütlenin korunumu, tork 

denkliği ve termodinamik denklemler göz önüne alınarak 

kalıcı ve geçici hal matematiksel modelleri oluşturulmuştur.  

Daha sonra model durum-uzay formunda doğrusal hale 

getirilerek LQR ve PID kontrolör tasarımları yapılmıştır. 

Yapılan benzetim sonuçlarında LQR performansının PID 

kontrolörden daha iyi olduğuna oturma zamanı, aşım yüzdesi 

gibi kriterlere bakılarak karar verilmiştir. Jafari vd., turbojet 

bir motor için bulanık normları kullanarak tasarlanan min-

maks kontrolörün performansı üzerine çalışmışlardır [6]. Min-

maks kontrol stratejisi matematiksel fonksiyonların seçimiyle 

oluşturulur. Bu çalışmada bulanık T ve S normlarının min-
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maks seçimine etkisi ve kontrolör performansını geliştirmesi 

üzerine odaklanmışlardır. Kontrolör performansını ölçmek 

için yapılan çalışma tek şaftlı bir gaz türbin modeline 

uygulanmıştır. Yapılan 125 adet farklı benzetim sonuçlarına 

göre tasarlanan kontrolör devreye girmiş ve motoru kontrol 

altında tutmuştur. Shu vd., turbofan bir motorun geçici hal 

kontrol peformansını geliştirmek için “variable replacement 

method (VRM)” ve “particle swarm optimization (PSO)” 

tabanlı algoritma temelli yöntem üzerine çalışmışlardır [7]. 

Matematiksel model olarak NASA/T-MATS tarafından 

geliştirilen JT9D turbofan motor modeli seçilmiş ve kontrol 

algoritmaları bu model üzerinde denenmiştir. Aynı zamanda 

kontrol algoritmalarına yakıt limitleyicileri eklenmiştir. 

Kontolör algoritması optimizasyonu ile Kp ve Ki katsayıları 

tespit edilmiş, VRM algoritması ile tespit edilen limitleyiciler 

kontrol yapısına eklenerek benzetimler yapılmıştır. Benzetim 

sonuçlarında kontrolör performansının verilen girişlere hızlı 

cevaplar vererek sistemi kontrol altında tuttuğu sonuçlarla 

kanıtlanmıştır. 

Bu çalışma değişken katsayılı kontrolör ve limitleyici yapısına 

sahiptir. Motorun farklı çalışma bölgelerinde farklı kontrolör 

katsayıları ve limitleyicileri ilgili bölgeye göre uyum 

sağlayarak motoru tehlikeli bölgelere girmeden kontrol altında 

tutmaktadır. Literatürde mevcut bulunan çalışmalar da 

genellikle bir adet katsayılı kontrolör motorun tüm çalışma 

alanlarını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Bir adet 

katsayılı kontrolörlerin ve limitleyici olmadan çalışan yapının 

motorun tehlikeli bölgelere girmesine engel olması oldukça 

zordur. Bu sebeple yapılan çalışmanın, motorun tüm çalışma 

bölgelerine uyum sağlayarak motoru kontrol altında 

tutabilmesi çalışmanın üstün yönlerindendir. 

2. Turbojet Motor Dinamiği ve Modellenmesi 

Jet motorları, çok girişli çok çıkışlı, açık-çevrimi kararsız, 

doğrusal olmayan dinamikler içeren ve zamanla değişen bir 

yapıya sahiptirler. Bu sebeple, sistemin davranışını en ince 

ayrıntısına kadar tanımlayan bir model elde etmek oldukça 

zordur [8, 9]. 

Matematiksel model analitik yöntemlerle tam olarak ifade 

edilemediği için 2-boyutlu interpolasyona dayalı performans 

haritaları motor alt bileşenlerini tanımlamada kullanıl-

maktadır. Motor performans ve çalışma bölgelerinin tespiti 

için kompresör haritasına bakılır. T-MATS turbojet motor 

modeli performans sonuçlarını görebilmek için oluşturulan 

kompresör haritaları performans hakkında önemli bilgiler 

verir. Kompresör haritasında benzetim sonuçlandıktan sonra 

kalıcı ve geçici hal davranışlarını gösteren çalışma eğrisi 

oluşturulmaktadır. Kompresör haritası verim, sıkıştırma oranı, 

düzeltilmiş hava debisi, düzeltilmiş kompresör devri ve R-

çizgilerinden oluşur. R-çizgileri kompresör dalgalanma 

eğrisine paralel olarak çizilir ve iteratif çözücü tarafından 

hesaplanır [10]. 

2.1 Jet Motoru Matematiksel Modeli 

Bu çalışmada doğrusal hale getirilen matematiksel model 

Şekil 1‘de gösterilmiştir. Gösterilen model motor alt 

bileşenlerini ve alt bileşenlerin sahip olduğu 2-boyutlu 

performans haritalarını içermektedir. Motor modelini 

oluşturan alt bileşenler; ortam, hava alığı, kompresör, yanma 

odası, türbin, kanal, lüle (nozul) ve şaft bloklarıdır [10].  

 

 

Şekil 1: Doğrusal Olmayan Turbojet Motor Modeli 

2.2 Jet Motoru Doğrusal Olmayan Denklemleri 

Matematiksel modele ait denklemler 2-boyutlu perfomans 

haritaları ile birlikte çalışmaktadır. Motor alt bileşenlerinin 

denklemleri ayrı ayrı olarak verilmiştir. Ortam ve kanal 

kısımlarında giriş ve çıkış koşulları aynı olduğundan bu 

kısımlarda bir değişim söz konusu değildir.  

2.2.1 Kompresör 

Tt : Dış hava sıcaklığı mc : Kompresör hava debisi 

Tstd : Standart gün sıcaklığı mcc : Düzeltilmiş hava debisi 

Pt : Dış hava basıncı Wc : Kompresör işi 

Pstd : Standart gün basıncı cp : Isı sığası 

N : Anlık şaft devri Tec : Kompresör çıkış sıcaklığı 

Nd : Kararlaştırılmış şaft devri Tic : Kompresör giriş sıcaklığı 

Nc : Düzeltilmiş şaft devri    

 

• Sıcaklık oranı;  

 𝜃 = 𝑇𝑡 𝑇𝑠𝑡𝑑⁄  (1) 

• Basınç oranı;  

 𝜎 = 𝑃𝑡 𝑃𝑠𝑡𝑑⁄  (2) 

• Düzeltilmiş şaft devri;  

 𝑁𝑐 = 𝑁 (𝑁𝑑 ∙ √𝜃)⁄  (3) 

• Kütle debisi;  

 �̇�𝑐𝑐 = �̇�𝑐 ∙ 𝜎 √𝜃)⁄  (4) 

• İş;  

 𝑊𝑐 = �̇�𝑐𝑐 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑒𝑐 − 𝑇𝑖𝑐) (5) 

2.2.2 Yanma Odası 

nce : Yanma verimi T : Yanma odası sıcaklığı 

HV : Yakıt ısıtma değeri Ti : Yanma odası giriş sıcaklığı 

ma : Hava debisi cpg : Gaz ısı sığası 

 

• Sıcaklık;  

 𝑇 =
𝜂𝑐𝑒∙𝐻𝑉∙(�̇�𝑐+�̇�𝑎)∙𝑐𝑝∙𝑇𝑖

(�̇�𝑐+�̇�𝑎)∙𝑐𝑝𝑔
 (6) 

2.2.3 Türbin 

mt : Türbin hava debisi cpg : Gaz ısı sığası 

mct : Düzeltilmiş hava debisi Tet : Türbin çıkış sıcaklığı 

Wt : Türbin işi Tit : Türbin giriş sıcaklığı 

 

• Kütle debisi;  

 �̇�𝑐𝑡 = �̇�𝑡 ∙ 𝛿 √𝜃)⁄  (7) 

• İş; 

 𝑊𝑡 = �̇�𝑐𝑡 ∙ 𝑐𝑝𝑔 ∙ (𝑇𝑒𝑡 − 𝑇𝑖𝑡) (8) 
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2.2.4 Lüle (Nozul) 

F : İtki An : Lüle kesit alanı 

mcn : Lüle kütle debisi Pen : Lüle çıkış basıncı 

Ven : Lüle hava çıkış hızı Pa : Ortam basıncı 

Vit : Lüle hava giriş hızı    

 

• İtki;  

 𝐹 = �̇�𝑐𝑛 ∙ (𝑉𝑒𝑛 − 𝑉𝑖𝑡) + 𝐴𝑛 ∙ (𝑃𝑒𝑛 − 𝑃𝑎) (9) 

2.2.5 Şaft  

Nd : Şaft ivmesi PWt : Türbin gücü 

N : Şaft hızı PWt : Kompresör gücü 

J : Şaft ataleti    

 

• Şaft ivmesi;  

 𝑁𝑑 = (
30

𝜋
)
2

∙
1

𝐽∙𝑁
(𝑃𝑊𝑡 − 𝑃𝑊𝑐) (10) 

2.3 Jet Motoru Doğrusal Motor Modeli 

Bir önceki bölümde yer alan denklemler ve 2-boyutlu tablolar 

ele alındığında doğrusal olmayan modelin doğrusallaştırılması 

yapılmıştır. Tablo 1’de turbojet motorun şaft çalışma devirleri 

gösterilmiştir. Tablo 1’deki devirler dikkate alınarak Tablo 2 

ve 3’deki işletim aralıklarında doğrusal olmayan model, 

MATLAB sistem tanılama aracı kullanılarak 8 ve 4 durumlu 

durum-uzay formunda doğrusal modeller elde edilmiştir. Elde 

edilen modellerin A, B, C ve D matrisleri yer darlığı sebebiyle 

gösterilememiştir. 8 ve 4 durumlu durum-uzay formunun 

denklemi (11) ‘deki gibidir.  

              �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 
              𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢                                                               (11) 

Tablo 1: Turbojet Motor Şaft Çalışma Devirleri 

Tanım Devir (rpm) 

Rölanti Devri 7000 

Seyir Devri 10000 

Maksimum Devir 10300 

Tablo 2: 8 Durumlu Doğrusal Model İşletim Aralığı 

İşletim Aralıkları (rpm) 

7000 – 10300 

Tablo 3: 4 Durumlu Doğrusal Modeller İşletim Aralıkları 

İşletim Aralıkları (rpm) 

7000  –  7300 8900  –  9100 

7300  –  7500 9100  –  9300 

7500  –  7700 9300  –  9500 

7700  –  7900 9500  –  9700 

7900  –  8100 9700  –  9900 

8100  –  8300 9900  –  10000 

8300  –  8500 10000  –  10100 

8500  –  8700 10100  –  10300 

8700  –  8900 – 

 

Durum-uzay formunda, ilk olarak 1 adet 8 durumlu durum-

uzay formunda model daha sonrasında 17 farklı işletim 

aralığında, 17 adet  4 durumlu durum-uzay formunda modeller 

elde edilmiştir. Elde edilen durum-uzay formundaki doğrusal 

modellere ve doğrusal olmayan T-MATS modeline aynı yakıt 

girişleri verilmiştir. Verilen yakıt girişleri sonucunda şaft 

devrine çıkış olarak bakılmış ve tüm işletim aralıklarında 

doğrusal olan ve doğrusal olmayan modellerin uyumlu olduğu 

gözlemlenmiştir. İşletim aralıklarının daraltılmasıyla 

oluşturulan doğrusal modellerin doğrusal olmayan modellere 

daha yakın karakteristikte olduğu gözlemlenmiştir. Yer darlığı 

sebebiyle 17 adet aralıktan; 7000-7300, 8700-8900 ve 10100-

10300 rpm devir aralıklarında yapılan doğrusallaştırma 

sonuçları verilmiştir. Şekil 2‘de 8 durumlu doğrusal modelle 

T-MATS model karşılaştırması, Şekil 3, 4 ve 5‘te ise 4 

durumlu doğrusal modellerle T-MATS model karşılaştırması 

verilmiştir. 

 

Şekil 2: T-MATS Modeli ve 8 Durumlu Doğrusal Model  

 

Şekil 3: T-MATS ve 4 Durumlu Model (7000-7300 rpm) 

 

Şekil 4: T-MATS ve 4 Durumlu Model (8700-8900 rpm) 

 

Şekil 5: T-MATS ve 4 Durumlu Model (10100-10300 rpm) 

 

Yakıt Debisi Şaft Devri 

Yakıt Debisi Şaft Devri 

Yakıt Debisi Şaft Devri 

Yakıt Debisi Şaft Devri 
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3. Doğrusal Kontrolör Tasarımı 

3.1 Kazanç Ayarlamalı PI Kontrolör 

Bu bölümde ilk olarak 8 durumlu doğrusal model için basit bir 

PI kontrolör kullanılmıştır. Daha sonrasında 17 adet doğrusal 

model için 17 adet kazanç ayarlamalı PI kontrolör setleri 

kullanılmıştır. PI kontrolör setleri her bir durum-uzay 

formundaki model için farklı 17 adet Kp ve Ki katsayılarının 

tespiti ile yapılmıştır. Katsayıların tespiti MATLAB “PID 

Tuning” aracı kullanılarak ve Tablo 4‘deki isterler baz 

alınarak çıkartılmıştır. Tablo 4‘te istenen kontrolör 

performansı belirtilmiştir.  

Tablo 4: Kontrolör Performans İsteri 

Frekans Bölgesi Zaman Bölgesi 

Faz Marjini [°] > 60 Aşım [%] < 20 

Kazanç Marjini [dB] > 6 Oturma Zamanı [s] < 5 

 

Tablo 4‘teki isterleri baz alarak hazırlanan kontrolör setleri 

Şekil 6’daki yapıyla gösterilmiştir. Kontrolör tasarımında 

integral yapısı sarmalara karşı korumalıdır. Kp ve Ki 

katsayıları ara geçiş bölgelerinde interpolasyonla tahmin 

edilerek ara geçiş bölgelerinde de aktif durumdadır.  

 

Şekil 6: PI Kontrolör Setleri 

3.2 Motor Limitleyicileri 

Motoru kontrol altında tutan, talep edilen devirlere cevap 

verebilen PI kontrolörler tasarlanmıştır. Bununla beraber 

motorun devir taleplerine verdiği cevaplar yeterli olmayıp aynı 

zamanda performans bölgelerinde güvenli bölgelerde kalması 

gerekmektedir. Dolayısı ile PI kontolör setlerine hızlanma ve 

yavaşlama limitleyicileri ilave edilmiştir. Limitleyiciler 

motorun çalışabileceği en üst ve alt seviyelere göre 

belirlenmiştir. Limitleyiciler motorun boğulma ve dalgalanma 

sınır çizgilerine %5 uzaklıkta tespit edilen ilgili şaft devrinde 

olabilecek maksimum yakıt debisi değerleridir. Kontrolörden 

gelen ani tepkileri limitlemekle görevlidir. Bu limitleyiciler 

motorun dalgalanma ve boğulma bölgelerine girmesine engel 

olarak, mantıksal bir çalışma sistemiyle şekil 7’deki gibi 

kurgulanmıştır. 

 

Şekil 7: Motor Limitleyicileri 

4. Benzetim Çalışmaları 

Yapılan benzetim çalışmalarında, rölanti devrinden 

maksimum devre çıkış modeli 8 durumlu bir model ve bir 

kontrolör, 17 adet işletim aralığını kapsayan 17 adet 4 

durumlu modeller ve 17 adet PI kontrolör setlerinden oluşan 

modellerin sonuçları karşılaştırılmıştır. Doğrusal modeller 

üzerinde yapılan benzetim sonuçlarından sonra tasarlanan 

kontrolörler doğrusal olmayan T-MATS modeli üzerinde 

uygulanmıştır. Tüm modellere küçük adımlarla artan ve azalan 

devir talebi, büyük adımlarla artan ve azalan devir talepleri ile 

tek bir büyük adımlı devir talepleri giriş olarak verilmiştir.  Bu 

sonuçlar da elde edildikten sonra kontrolörlere ilave edilen 

limitleyicilerin sistem üzerindeki etkisini görme amacıyla son 

benzetimler yapılmış ve sonuçlar belirtilmiştir. 

4.1 Bir Doğrusal Model ve Bir PI Kontrolör 

İlk yapılan benzetimde 7000-10300 rpm arası elde edilen 

Tablo 4’teki isterleri dikkate alarak, tek doğrusal modele bir 

adet PI kontrolör hazırlanmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 

8 ve 9’da sonuçlar gösterilmiştir. 

 

Şekil 8: Küçük Adımlı Devir Talebi Sonuçları 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

395



 

Şekil 9: Büyük ve Tek Büyük Adımlı Devir Talebi Sonuçları 

Sonuçlardan görüldüğü üzere işletim aralığının geniş seçilmesi 

modelleme hassasiyetini düşürmekte ve kontrolör 

performansını olumsuz yönde etkilemektedir. 

4.2 Doğrusal Modeller ve Kazanç Ayarlamalı PI Kontrolör 

İşletim aralıklarının daraltılmasıyla 17 adet doğrusal model 

oluşturulması hassasiyeti ve kontrolör performansını 

arttırmaktadır. Ayrı modellerin bir arada çalışabilmesi için 

Şekil 10’daki gibi bir anahtarlama yapısı kurulmuştur. 

Anahtarlama yapısı doğrusal modeller arası geçişleri ölçülen 

devre göre belirler. Bu model ve kontrolör setleriyle yapılan 

sonuçlar ve Şekil 11 ve 12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 10: Doğrusal Modeller Anahtarlama Yapısı 

 

 

Şekil 12: Büyük ve Tek Büyük Adımlı Devir Talebi Sonuçları 

İşletim aralığının daraltılması ve çoğaltılması sonucu daha 

hassas modeller elde edilmiş, iyi sonuçlar alınmıştır. Ancak bu 

model setlerinde de limitleyiciler olmadığı için motorun 

güvenliği tam garanti altında değildir.  

4.3 T-MATS Model ve Kazanç Ayarlamalı PI Kontrolör 

T-MATS Turbojet modeli doğrusal olmayan dinamiklere 

sahip olduğundan esas kontrol işlemi bu model üzerinde 

yapılmaktadır. Şekil 13, 14 ve 15’te sonuçlar gösterilmiştir. 

 

Şekil 13: Küçük Adımlı Devir Talebi Sonuçları 

  

     Şekil 14: Kararlılık Alanı       Şekil 15: Kompresör Haritası 

Yapılan benzetimler sonucunda motor kontrolörü devir 

taleplerine etkin bir şekilde cevap vermektedir. Bununla 

beraber motor, oluşan kontrolsüz sıcaklık değişimleri ve 

ivmelenmeler sonucunda kararlılık alanı dışına çıkmakta ve 

kompresör haritasında görülen dalgalanma çizgisi üstünde 

gezinmektedir. Motor bu sebeple tehlikeli bölgededir. 

 

Şaft Devri Şaft Devri Şaft Devri Şaft Devri 

Şekil 11: Küçük Adımlı Devir Talebi Sonuçları 
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4.4 T-MATS Model, PI Kontrolör ve Limitleyiciler 

T-MATS Turbojet modelin kontrol altına tam anlamıyla 

alınabilmesi için limitleyiciler de ilave edilmiştir. Sonuçlar 

Şekil 16, 17 ve 18’de sunulmuştur. Şekillerde motorun 

uygulanan her türlü talebe karşılık kontrol altında olduğu 

gözükmektedir. Kontrolörün ani tepkileri limitleyiciler 

tarafından tutularak motorun tehlikeli boğulma ve dalgalanma 

bölgelerine girmediği gözlemlenmiştir.  

 

 

Şekil 16: Küçük Adımlı Devir Talebi Sonuçları 

 

 

Şekil 17: Büyük Adımlı Devir Talebi Sonuçları 

 

 

Şekil 18: Tek Büyük Adımlı Devir Talebi Sonuçları 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada T-MATS Turbojet Motor Modeli için doğrusal, 

kazanç ayarlamalı kontrolör tasarlanmış ve limitleyici ilavesi 

yapılmıştır. Elde edilen benzetim sonuçlarına göre işletim 

aralığı geniş tutulan doğrusal model ve işletim aralığı 

daraltılan modeller serisi arasındaki farklar sunulmuş ve 

modelleme açısından işletim aralığının ne kadar dar olursa o 

kadar hassas modeller seti elde edileceği gösterilmiştir. 

Bununla beraber iyi bir kontrolör tasarımı iyi ve hassas 

modeller setine uygulansa dahi motorun termodinamik 

etkilerinden dolayı motor limitleyicilerininde tasarlanan 

kontrolöre ilave edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. En son 

yapılan benzetim deneylerinde, en iyi sonuçların çoklu modele 

göre tasarlanan çoklu kazanç ayarlamalı PI kontrolör ve motor 

limitleyicileri ilaveli kontrol setinde olduğu ortaya konmuştur. 
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Özetçe 
Bu bildiride, parçacık sürü optimizasyon algoritması 
kullanılarak literatürde bulunan önceki çalışmalardan farklı 
olan bir güdüm yöntemi önerilmiştir. Belirtilen güdüm 
yönteminde, en iyi kontrol komutu bulunmaya, sıfır çaba 
uzaklığının eniyilemesiyle çalışılmıştır. Önerilen güdüm 
yönteminin, klasik güdüm yöntemlerinden oransal seyir ve 
artırılmış oransal seyir güdüm kanunlarıyla karşılaştırması 
yapılmıştır. Belirtilen güdüm yöntemleri için hedef izleme 
döngüleri oluşturulmuş ve bozuntular eklenmiştir. Durumlar 
doğrusal Kalman filtreleri kullanılarak kestirilmiştir. 
Bozuntular uzaklıktan bağımsız biçimde gürültü ve optimal 
hedef manevralarından oluşmaktadır. Hedef manevraları sabit 
ve dikey-s manevraları olacak şekilde seçilmiştir. İzleme 
döngülerinin Monte-Carlo benzetimi sonuçları ve doğrusal 
olmayan füze-hedef benzetim sonuçlarına göre, parçacık sürü 
optimizasyon güdüm yönteminin etkinliği gösterilmiştir. 

Abstract 
In this article, a guidance method was proposed by using 
particle swarm optimization algorithm unlike the previous 
studies found in the literature. In the given guidance method, 
finding the best control command was tried by optimizing the 
zero effort miss. The proposed guidance method was 
compared with the proportional navigation and augmented 
proportional navigation guidance laws, which are the classical 
guidance methods. Homing loops were modeled for the 
specified guidance methods and disturbances were 
implemented. The states were estimated by using linear 
Kalman filters. Disturbances consist of range independent 
noise and optimal target maneuvers. Target maneuvers were 
selected as constant and vertical-s maneuver. The 
effectiveness of particle swarm optimization guidance method 
has been shown according to Monte-Carlo simulation of 
homing loops and nonlinear missile-target simulation    
results. 
 

1. Giriş 
Füze güdüm teknolojisi oransal seyir güdüm kanununun Lark 
füzesinde kullanılmasıyla beraber artan bir ivmede, halen 
gelişmekte olan bir alan olarak öne çıkmaktadır [1]. Bununla 
ilgili olarak klasik ve modern güdüm kanunları önerilmiş ve 
yeni yöntemler halen araştırılmaktadır. Diğer bir yandan 
eniyileme problemlerini parçacık sürü optimizasyonu ile 
çözmek son dönemlerde popüler hale gelmiştir. Parçacık sürü 
optimizasyonu (PSO) James Kennedy ve Russell C. Eberhart 
tarafından geliştirilmiş bir optimizasyon algoritmasıdır [2]. 

Kung ve Chen’in çalışmasında füze güdüm problemi 
parçacık sürü optimizasyonu açısından incelenmiştir [3]. Bu 
çalışmada uygunluk fonksiyonu füze ve hedef arasındaki bağıl 
mesafedir. Algoritma, mesafeyi azaltmaya çalışan en iyi 
kontrol komutunu bulmaya çalışmaktadır. Bu güdüm yöntemi, 
kuyruk izleme yöntemine benzemektedir ve doğrudan veya 
kuyruk yakalama durumları dışında iyi sonuç vermemiştir. 

Chen ve diğerleri, çalışmasında artırılmış parçacık sürü 
optimizasyonu önermiş ve uygunluk fonksiyonunu görüş hattı 
açısının değişimi olarak seçmişlerdir [4]. Bu yöntem oransal 
seyir güdümüne benzemektedir. Ayrıca değiştirilmiş bir 
sürümü Lee ve diğerlerinin çalışmasında önerilmiştir [5]. 

Bu çalışmada parçacık sürü optimizasyon güdümü sıfır 
çaba uzaklığını (ing. zero effort miss)  eniyilemeye çalışmakta 
ve en uygun kontrol komutunu etkili seyrüsefer katsayısının 
bularak yapmaktadır.  

2. Matematiksel Model 
Bu çalışmada hedef izleme döngüleri, iki boyutlu çarpışma 
geometrisinin doğrusallaştırılmasıyla yapılmıştır. Çarpışma 
yatay düzlemde, füze ve hedefin hızlarının sabit kabul 
edilmesiyle ve izlenen rotaların küçük açılarda 
doğrusallaştırılması varsayımları kabul edilerek 
oluşturulmuştur.  

İki boyutlu yatay düzlemdeki çarpışma geometrisi       
Şekil 1’de görülebilir.  
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Şekil 1: Yatay düzlemde çarpışma geometrisi. 

Yaklaşma hızı ve görüş hattı açısının değişimi aşağıda 
verilen denklemlerle (1-2) hesaplanabilir. 
 

                          

  (1) 

      (2) 
Bu parametreleri izleme döngüsü analizinde kullanılmak 

üzere doğrudan veya kuyruk izleme çarpışma durumlarını göz 
önüne alarak küçük açılar yaklaşımıyla aşağıdaki şekilde 
doğrusallaştırabiliriz. 

 

               (3) 
 

                                     (4) 
 

Hedef izleme döngüsü  Şekil 2’de görülebilir. Doğrusal 
olmayan üç boyutlu nokta-parçacık modeli Şekil 3, güdüm 
yöntemlerinin etkinliğini doğrulamak amacıyla kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 2: Örnek izleme döngüsü. 

3. Güdüm Yöntemleri 
Bu bölümde önerilen parçacık sürü optimizasyon güdümü ve 
karşılaştırma amacıyla klasik oransal seyir güdümü, artırılmış 
oransal seyir güdümü hakkında bilgi verilmiştir. 

3.1. Parçacık Sürü Optimizasyon Güdümü 

Popülasyon temelli olan optimizasyon algoritması kuş ve balık 
sürülerinin sosyal davranışlarını gözlemleyerek geliştirilmiştir 

[6]. Parçacık sürü optimizasyonunda önceden belirlenmiş bir 
popülasyonda veya sürüde, her bir birey veya parçacık çözüme 
ne kadar yakın olduğunu hesaplamak için uygunluk 
fonksiyonu kullanır.  

 

Şekil 3: Üç Boyutlu nokta parçacık modeli. 

Her bir parçacığın her bir özyinelemedeki en iyi durumuna 
pbest, kişisel en iyi, tüm aramalardaki en iyi durumuna gbest, 
küresel en iyi, denir. Parçacık değerleri aşağıda verilmiş 
denklemlerle hesaplanmıştır. 

    (5) 

                                                                 (6) 
Xi,j parçacığın değerini, Vi,j parçacığın değişim hızını, c1 ve 

c2 sabit değerleri, rand1, rand2 [0,1] arasında rastgele 
değişkenleri, alt indis j, jenerasyon sayısını ve i parçacık 
sayısını göstermektedir.  

Sıfır çaba uzaklığını, hedefin kendi rotasında devamı 
halinde ve füzenin herhangi bir manevra yapmadan hedefi 
ıskalayacağı uzaklık olarak tanımlayabiliriz [1]. Aynı zamanda 
oransal seyir güdümü ve artırılmış oransal seyir güdümünü 
sıfır çaba uzaklığı cinsinden yazabiliriz.  

                          (7) 

        (8) 
Geleneksel parçacık sürü optimizasyon güdümünde, 

algoritma füze ve hedef arasındaki uzaklığı eniyilemeye çalışır 
ve bunu optimal güdüm komutunu bulmaya çalışarak 
tamamlar. Diğer bir PSO güdüm yönteminde, görüş hattı 
açısının değişiminin (LOS rate) eniyilemesi çalışılmıştır. Bu 
çalışmada sıfır çaba uzaklığı PSO algoritması kullanılarak 
eniyilenmeye çalışılmış ve optimal kontrol komutu uçuş 
boyunca en iyi gerçek seyrüsefer sabitinin 3 ve 5 çözüm 
aralığında aranmasıyla yapılmıştır. Bununla ilgili olarak, 
izleme döngüsünde kullanılan PSO güdüm akış şeması     
Şekil 4 ’te görülebilir. 

Oransal seyir güdümünün, farklı gerçek seyrüsefer 
sabitleriyle farklı rotalar çizdiği bilinmektedir. İzleme 
döngülerine eklenen bozuntular ve güdüm komutu gecikmeleri 
sebebiyle, ıskalama uzaklığını en aza indirgemek için oransal 
seyir güdümünde 3’den farklı gerçek seyrüsefer sabiti 
kullanılabilmektedir. PSO güdümü artırılmış oransal seyir 
güdümüne benzer bir yapıda ancak gerçek seyrüsefer sabitini 
3 olarak değil, 3 ve 5 arasında uçuş boyunca her bir 
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özyinelemede hesaplamaya çalışarak hedefi takip eder. 
Dolayısıyla PSO güdümünde uçuş süresi boyunca bu 
parametre sabit olarak ele alınmaz.  Bunu füzeyi bir sonraki 
adımda hedefin aynı rotada devam edeceğini varsayarak, diğer 
bir tanımlamayla sıfır çaba uzaklığını minimize etmeye 
çalışarak yapar.   

 

Şekil 4: PSO güdüm izleme döngüsü akış şeması. 

3.2. Oransal Seyir Güdümü 

Klasik bir güdüm yöntemi olan oransal seyir güdümü, 
herhangi bir güdüm gecikmesi olmaması durumunda diğer bir 
tanımlamayla ideal durumda, hareketsiz bir hedef için gerçek 
seyrüsefer sabitinin 3 olduğu optimal güdüm kanunudur. 
Doğrusal olmayan çalışmalarda gerçek seyrüsefer sabiti 3, 4 
ve 5 olarak alınarak benzetimlere katılmıştır. Kullanılan 
kontrol komutu denklem (9)’da verilmiştir. 

                                                         (9) 

3.3. Artırılmış Oransal Seyir Güdümü 

Diğer bir klasik güdüm yöntemi olan artırılmış oransal seyir 
güdümü ideal durumlar için hareketli hedeflere karşı 
kullanılan gerçek seyrüsefer sabitinin 3 olduğu optimal bir 
güdüm kanunudur. Doğrusal olmayan çalışmalarda gerçek 
seyrüsefer sabiti 3, 4 ve 5 olarak alınarak benzetimlere 
katılmıştır. Denklem (10)’da kullanılan kontrol komutu 
verilmiştir.  

                                       (10) 

4. Benzetimler 
Benzetimler iki aşamada gerçekleştirilmiş, hedef izleme 
döngüsünde ve doğrusal olmayan nokta parçacık modelinde 
birbirinden tamamen bağımsız olarak uygulanmıştır.  

Gerçek uygulamalarda ölçümlerimiz bozuntulu olarak elde 
edilmektedir. Bu bozuntular hedef izleme döngüsü 

uygulamalarında, uzaklığa bağımlı, uzaklıktan bağımsız 
formda uygulanabilmektedir. Bu çalışmada hedef izleme 
döngülerine uzaklıktan bağımsız sıfır ortalamalı 2MR standart 
sapmalı Gauss beyaz gürültü modeli eklenmiştir. Bozuntuların 
eklenmiş olduğu görüş hattı açısının değişim parametresinin 
gerçek değerine ulaşmak adına, bu çalışmada üç durumlu 
ayrık zamanlı doğrusal Kalman filtresi kullanılmıştır. Hedef 
izleme döngüsüne eklenen filtre, bağıl uzaklık, bağıl hız ve 
bağıl ivme durumlarını kestirmeye çalışmaktadır.  

İzleme döngülerine eklenen rastlantısal değişkenlerin 
ıskalama uzaklığı sonuçlarını etkileyebileceğinden, Monte-
Carlo benzetimi uygulanmıştır. Uçuş süresinin önceden 
bilinmeyeceği varsayılarak, 0 ve 10 saniye aralığındaki tüm 
uçuş mesafelerini 0.5 saniye aralığıyla 50 hesaplamalı Monte-
Carlo benzetimi çalışılmış ve istatistiksel sonuçlar verilmiştir. 

Parçacık sürü optimizasyon güdüm yönteminde parçacık 
sayısı 100, azami özyineleme sayısı 10 olarak seçilmiştir. 
Sabit değerler 2 olarak, ağırlık parametreleri 0.4 ve 0.9 
aralığında güncellenecek şekilde ayarlanmıştır.  

Hedef izleme döngüsünde kullanılan hedef manevrası 4g 
sabit manevradır. Döngüde, kalan uçuş süresine herhangi bir 
bozuntu eklenmemiştir. Diğer bir tanımlamayla kalan uçuş 
süresi doğrusal bir şekilde azalmaktadır. Yaklaşma hızı 
300m/s olarak alınmıştır. Füze güdüm gecikmesi 0.5s olarak 
modellenmiş ve füze ivme sınırları +/- 45g olarak kabul 
edilmiştir. Benzetim çalışması Matlab/Simulink programı 
kullanılarak oluşturulmuştur. Analizlerde değişen zaman 
aralığı seçilmiş, azami ve asgari zaman aralık sınırları 0.01s ve 
0.005s olarak alınmış ve ODE45 çözücü olarak seçilmiştir. 

Doğrusal benzetimlerin yapıldığı hedef izleme döngüsü 
uygulamasında bulunan sonuçların doğruluğunu 
gerçekleştirmek adına doğrusal olmayan nokta parçacık 
modeli benzetimleri farklı tipte manevralarla uygulanmıştır. 
Doğrusal olmayan benzetim senaryoları, doğrusal 
benzetimdeki senaryodan tamamen farklıdır. PSO 
parametreleri önceden ayarlanmamıştır. Gerçek seyrüsefer 
sabitinin 3’ten az olma durumunda hedefin vurulamayacağı, 
diğer bir yandan 5’ten fazla olma durumu için füze hedef 
ivmelenme oranının fazla olacağı ve uzun süreli uçuş 
durumları için ıskalama mesafesinin artacağı bilinmektedir. 
Bu sebeplerle PSO güdümünde gerçek seyrüsefer katsayısının 
3 ve 5 çözüm aralığında olması gerekliliği varsayımı yapılarak 
çalışılmıştır.  PSO güdümünü diğer yöntemlerle kıyaslamak 
adına Oransal Seyir ve Artırılmış Oransal Seyir güdümünde 
gerçek seyrüsefer katsayısı 3, 4 ve 5 alınarak 
karşılaştırılmıştır. 

Doğrusal olmayan analizlerde dört tip senaryo 
oluşturulmuş ilkinde füze başlangıç konumu (0m,0m,0m) 
olarak alınmış, hedef ise (2000m,2000m,5000m) olarak 
ayarlanmıştır. Füze başlangıç hızı 400m/s, hedef ise 150m/s 
olarak alınmıştır. Hedef yanal eksende 3g, 1 rad/s frekansta 
dikey-s, dikey eksende ise 1.5g ivmeli hareket yapmaktadır. 
İkinci senaryo, başlangıç konumları füzenin (0m,0m,0m), 
hedefin (5000m,5000m,5000m) olduğu, 400m/s ve 100m/s’lik 
başlangıç hızların ayarlandığı durumdur. Hedef yanal eksende 
6g, 0.5 rad/s frekansta dikey-s, dikey eksende ise 1g ivmeli 
hareket yapmaktadır. Üçüncü senaryo füze başlangıç hızının 
400m/s hedef başlangıç hızının 100m/s konumların füze için 
(0m, 0m, 0m) ve hedef için (5000m, 5000m, 5000m) olduğu 
durumdur. Hedef yanal eksende zamana bağlı, dikey eksende 
4g ivmeli, 0.5 rad/s frekansta dikey-s manevrası yapmaktadır. 
Son senaryoda füze başlangıç hızı 400m/s hedef hızı 100m/s 
ve konumlar füze için (0m, 0m, 0m), hedef için (2000m, 
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2000m, 2000m) olarak ayarlanmıştır. Hedef önceki 
senaryolarla karşılaştırıldığında daha basit olarak yanal 
eksende 3g’lik dönüş manevrası yapmaktadır. Füzenin 
benzetim başlangıcında esas/hareket yönü tüm senaryolarda 
farklı olarak ele alınmıştır.  

 

Şekil 5: Hedef izleme döngüsü ıskala mesafesi 
benzetim sonuçları. 

Hedef izleme döngüsü sonuçları Şekil 5-6’da görülebilir. 
Sonuçlara göre oransal seyir güdümü (PN) manevra sonrası 
yaklaşımın 0-3 saniye arasındaki durumlarında iyi sonuç 
vermemektedir. Diğer bir yandan parçacık sürü optimizasyon 
güdümü (PSOG) ve artırılmış oransal seyir güdümü (APN) 
manevra sonrası 0-10 saniye arasındaki yaklaşımların 
hepsinde kabul edilebilir bir sonuç vermiştir. Ancak diğer bir 
yandan APN güdüm yönteminin standart sapma dağılım 
sonuçları, PSO güdüm yönteminin sonuçlarından daha geniş 
aralıkta seyretmektedir. Bu açıdan, PSO güdüm yönteminin 
APN’e göre üstünlüğü görülmüştür.  

 
Şekil 6: Hedef izleme döngüsü ıskalama mesafesi 
standart sapma benzetim sonuçları. 

Doğrusal olmayan benzetim sonuçlarına bakacak olursak, 
ilk senaryonun yaklaşım rotası Şekil 7-9’da görülebilir. 
Iskalama mesafesi ve uçuş süresine göre en iyi sonucu PSO 
vermiştir. APN’de gerçek seyrüsefer katsayısının arttıkça 
ıskalama mesafesinin arttığı görülmüştür.  

İkinci senaryo benzetim sonuçları Şekil 10-12’de 
verilmiştir. Sonuçlar incelenecek olursa hedefin dikey-s 
manevrasındaki ivme artışının, sonuçları etkilemiş olduğu 
görülmektedir. Ancak PSO yönteminin diğer yöntemlere 
ıskalama uzaklığı sonuçlarına göre üstünlüğü görülmektedir. 
Uçuş süresinin diğer yöntemlerden daha uzun sürdüğü 
görülmüştür. PSOG ve seyrüsefer katsayısının 3 kullanıldığı 
APN yönteminin oldukça yakın sonuç vermesi dikkat 
çekicidir. 

 

Şekil 7: Birinci senaryo çarpışma rotası. 

 

Şekil 8: Birinci senaryo X-Y ekseni çarpışma rotası. 

 

Şekil 9: Birinci senaryo X-Z ekseni çarpışma rotası. 
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Şekil 10: İkinci senaryo çarpışma rotası. 

 

Şekil 11: İkinci senaryo X-Z ekseni çarpışma rotası. 

 

Şekil 12: İkinci senaryo X-Y ekseni çarpışma rotası. 

Üçüncü senaryoda PSOG Şekil 13-15’de görülebileceği 
gibi, seyrüsefer katsayısının 4 kullanıldığı PN ve 3 olarak 
kullanılan APN yöntemlerinden ıskalama mesafesi sonuçlarına 
göre daha düşük performans göstermiştir. Aynı zamanda uçuş 
süresi sonuçlarına göre en düşük performans PSOG 
yönteminde gerçekleşmiştir. PN yönteminin hedefin ivmesini 
hesaba katmaması uçuş süresini oldukça azaltmaktadır. PSOG 
hedefin ivme bilgisini kullanmaktadır ve füzeye doğru yapılan 
dikey-s manevrasında hemen hemen son 2 saniye kala gerçek 

seyrüsefer katsayısını 5 olarak almış ancak bu yeterli 
olmamıştır. Uçuş sonuna yaklaşırken gerçek seyrüsefer 
katsayısının daha yüksek olması gerekmiş ancak PSO çözüm 
aralığı üst  sınırının 5 olarak ayarlanmış olması ivme 
komutunu sınırlandırmıştır. 

 

Şekil 13: Üçüncü senaryo çarpışma rotası. 

 

Şekil 14: Üçüncü senaryo X-Z ekseni çarpışma rotası. 

 
Şekil 15: Üçüncü senaryo için PSO güdümü tarafından 
yaklaşma boyunca kullanılan gerçek seyrüsefer katsayısı. 

Dördüncü senaryo, Şekil 17-18, sabit bir dönüş manevrası 
içermiş ve PSOG, APN (3) ile beraber en iyi sonucu vermiştir. 
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Tüm yöntemler hedefi kabul edilebilir bir mesafeden 
vurmaktadır.  

 

Şekil 16: Dördüncü senaryo çarpışma rotası. 

 
Şekil 17: Dördüncü senaryo X-Y ekseni çarpışma rotası. 

4. Sonuçlar  
Doğrusal hedef izleme döngüsü uygulamasında ve 

doğrusal olmayan benzetim çalışması sonuçlarına göre 
parçacık sürü optimizasyon güdüm yönteminin (PSOG) klasik 
oransal seyir güdümü (PN) ve artırılmış oransal seyir 
güdümüne (APN) üstünlüğü gösterilmiştir. Önerilen güdüm 
yönteminin hedefin optimal ve sabit manevralarına karşı 
etkinliği araştırılmıştır. PSO güdüm yöntemi hedefe 
yaklaşmayı, sıfır çaba uzaklığının en aza indirgenmeye 
çalışılmasıyla ve bunu en iyi kontrol komutunu gerçek 
seyrüsefer sabitini 3 ve 5 çözüm aralığında bularak  
yapmasıyla sağlar. PSO güdüm yöntemi uçuş süresi boyunca 
farklı seyrüsefer sabiti kullanması itibariyle optimal güdüm 
yöntemiyle benzerlik taşımaktadır. Gerçek seyrüsefer sabitinin 
uçuş sonuna yaklaşırken artması sebebiyle, PSO güdümünde 
kullanılan çözüm aralığı üst sınırının hedefe yaklaşırken 
arttırılabileceği düşünülmektedir. İleriki çalışmalar ile ilgili 
olarak PSO güdümünün optimal fıçı tono manevrasına karşı 
etkinliği araştırma konusu dahilindedir ve hesaplama yükünün 
azaltılması maksadıyla farklı parçacık ve özyineleme 
sayılarının sonuçlar üzerine etkisinin incelenebileceği 
düşünülmektedir. 
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Özetçe 

Güdümlü mühimmatı önceden belirlenen hedeflere 
yönlendirmek amacıyla uygulanan güdüm kurallarından en 
popüleri olan oransal seyrüsefer (OS) güdüm kuralı tarafından 
üretilen güdüm komutları, ilgili eşleşme geometrisinin 
öngördüğü üzere doğrusal ivme veya açısal hız formundadır. 
Doğrusal ivme ve açı esaslı başlıca güdüm kurallarının 
karşılaştırıldığı çalışmalarda OS ile elde edilen azami yanal 
ivme değerlerinin açı esaslı güdüm kurallarının sonuçlarından 
daha düşük olduğu, buna karşın hedeften nihai sapma 
bakımından açı esaslı yöntemlerin üstün olduğu görülmüştür. 
Bu çalışmada, OS güdüm kuralı açı esaslı güdüm komutları 
üretecek şekilde uyarlanmış ve OS’nin bir türevi olan hedef 
takibi güdüm kuralı ile doğrusal hedef takibi ve gövde takibi 
kurallarıyla birlikte manevra yapan bir yer hedefine karşı 
havadan fırlatılan kısa menzilli bir füzeye uygulanmıştır. 
Bilgisayar benzetimleri sonucunda açı esaslı OS kuralının 
orijinal formuna göre daha düşük hedeften nihai sapma ürettiği 
ve kabul edilebilir düzeyde yanal ivmeye sebebiyet verdiği 
gözlenmiştir. Hedefle eşleşme süresi için elde edilen sonuçlar 
ise birbirine yakın çıkmıştır. 

Abstract 

The guidance commands generated by the proportional 
navigation guidance (PNG) law which constitutes the most 
popular one among the guidance laws applied on the guidance 
munition fired against predetermined targets are in the form of 
linear acceleration or angular speed as dictated by the relevant 
engagement geometry. As a result of the studies in which 
notable linear acceleration- and angle-based guidance laws are 
compared, it is seen the lateral acceleration values obtained 
with the PNG law occur in a lower level than the results of the 
angle-based guidance laws. However, the angle-based 
guidance laws lead to lower final miss distances. In this study, 
the PNG law is so adapted that it yields angle-based guidance 
commands and then it is applied upon a short range air-to-
surface missile against a maneuvering surface target as well as 
the velocity pursuit guidance law that is nothing but a version 
of PNG law, linear homing guidance law, and body pursuit 
guidance law. After the computer simulations, it is observed 
that the angle-based PNG law produces smaller final miss 
distances compared to its original form. The resulting lateral 
accelerations are in admissible levels. Also, the engagement 
duration values with the target happen to be almost the same.   

1. Giriş 

Füze ve akıllı bomba gibi otonom (hareket kararlarını kendisi 
veren) mühimmatın önceden belirlenen hedeflere yüksek 
doğrulukla yönlendirilebilmesi için hareket planlamasının 
uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Otonom mühimmat 
söz konusu olduğunda, bahsedilen hareket planlamasında 
uygulanan geleneksel yaklaşım güdüm ve denetim (kontrol) 
algoritmalarıdır. Ele alınan mühimmatla hedef arasındaki 
eşleşme (angajman) geometrisi esas alınarak kinematik 
eşitlikler formunda oluşturulan güdüm şemaları, mühimmatın 
hedefi başarıyla takip edip nihayetinde imha etmesini 
sağlamaktadır [1], [2]. 
   Güdümlü mühimmata ilişkin literatür incelendiğinde, 
gerek basitliği gerekse etkinliği nedeniyle en fazla tercih 
edilen güdüm kuralının oransal seyrüsefer (OS, Đng. 
proportional navigation) kuralı olduğu görülmektedir. OS 
kuralı, temel olarak; mühimmatla hedef arasındaki “nişan 
hattı”nın yeryüzü eksen takımının (sabit olduğu varsayılan 
eksen takımının; “sabit” eksen takımının) yatay ve düşey 
düzlemlerine göre açısal yerdeğiştirmesini sıfırlamaya 
çalışmaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda, OS kuralı 
tarafından üretilen güdüm komutları, mühimmatın doğrusal 
ivme vektörünün yanal bileşenleri (yanal ivmeler) veya 
mühimmat hız vektörünün sabit eksen takımının yatay ve 
düşey düzlemleriyle yaptığı açıların (mühimmat uçuş 
yörüngesi açılarının) zamanla değişimi formunda elde 
edilmektedir [1], [2]. 
    OS yaklaşımından farklı olarak, doğrusal hedef takibi 
(DHT) ve gövde takibi (GT) başta olmak üzere güdüm 
kurallarının bazıları açı formunda güdüm emri ortaya 
çıkarmaktadır. Đfade edilen açılar, örneğin DHT kuralında 
mühimmat uçuş yörüngesi açıları iken DT yaklaşımında 
mühimmatın yatay ve düşey düzlemlere göre yönelim 
açılarıdır. Doğrusal ivme ve açı komutu esaslı güdüm 
kurallarının karşılaştırıldığı çalışmalarda, azami yanal ivme 
gereksinimi açısından üstün gözükmesine karşın hedeften 
nihai sapma bakımından OS kuralının açı esaslı güdüm 
kurallarından daha büyük sonuçlar ortaya çıkardığı 
görülmüştür. Öte yandan, güdüm komutlarını füze eksen 
takımı üzerinde tanımlı her üç hareket düzleminde de 
gerçeklemek amacıyla tasarlanan ve “otopilot” tabir edilen 
mühimmat denetim sisteminin bant genişliğinin zamana göre 
artan doğrusal bir profilde tanımlanması neticesinde açı esaslı 
güdüm kuralları ile çok daha düşük yanal ivme değerlerine 
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ulaşılabilmiştir. Yapılan bu iyileştirmenin “bedeli” ise 
hedeften nihai sapma miktarında makul düzeyde gerçekleşen 
artış olmuştur [3], [4], [5]. 
  Açı esaslı güdüm kuralları, güdümlü otonom mühimmat 
dışında bazı mekatronik sistemlerin hareket planlaması 
amacıyla da uygulanmıştır. Bu kapsamda, göz önüne alınan 
senaryoya bağlı olarak, otonom yapıdaki robot kol, dört döner 
kanatlı sistem ve paletli aracı öngörülen hedef noktalarına 
taşıyacak hareket stratejisinin uygun bir güdüm kuralı 
yardımıyla planlanıp hayata geçirilebileceği bilgisayar 
benzetimleri ile gösterilmiştir [6], [7], [8]. 
    Bu çalışmada, hedeften nihai sapma değerinin 
iyileştirilebilmesi ve güdümlü mühimmat dışındaki mekatronik 
sistemlere de uygulanabilmesi düşüncesiyle, OS güdüm kuralı 
açı komutu üretecek şekilde yeniden ifade edilmeye 
çalışılmıştır. Bahsedilen açı büyüklüğü mühimmat uçuş 
yörüngesi açıları olup yapılan bu değişiklikle nişan hattı açısal 
yerdeğiştirmesinin sıfırlanması yerine kabul edilebilir sabit bir 
değerde tutulması amaçlanmaktadır. Önerilen açı komutu 
esaslı OS kuralının başarım (performans) özellikleri, yerde 
manevra yapan hareketli bir hedefe karşı havadan fırlatılan 
kısa menzilli bir füze modeli üzerinde, OS kuralının bir türevi 
olan hedef takibi (HT) güdüm kuralı ile DHT ve GT kuralları 
ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Đvme esaslı OS kuralı 
ile değişken bant genişlikli açı otopilotunun da dahil edildiği 
benzetimlerde, hedeften nihai sapma, eşleşme süresi, azami 
yanal ivme gereksinimi ve kanat kahrik sisteminin (KTS’nin) 
toplam enerji sarfiyatı parametreleri karşılaştırma kıstasları 
olarak göz önüne alınmıştır. 

2. Füze Dinamik Modeli 

1u

(b)u3

u(b)

(b)
2

δi CM

 

Şekil 1: Göz önüne alınan füze geometrisi. 

Çalışma kapsamında, şematik görüntüsü Şekil 1’de verilen 
kısa menzilli havadan yere füze göz önüne alınmıştır. Füzenin 
denetimi burun kısmında bulunan kanatçıkları vasıtasıyla 

yapılmakta olup Şekil 1’deki ( )b
ju

r
, δi ve CM sembolleri 

sırasıyla füze gövdesine yapışık olduğu varsayılan eksen 
takımının (Fb) j. birim vektörü (j=1, 2 ve 3), i. denetim 
kanatçığının açısal yerdeğiştirmesi (i=1, 2, 3 ve 4) ve füzenin 
kütle merkezini göstermektedir. 
 Ele alınan füzenin dinamik davranışı aşağıdaki eşitlikler 
yardımıyla tanımlanabilir [5]: 

 ( ) xT gm/XXwqvru ++=+−&  (1) 

 ( ) yT gm/YYwpurv ++=−+&  (2) 

 ( ) zT gm/ZZvpuqw ++=+−&   (3) 

 aI/Lp =&   (4) 

 ( ) tT I/MMrpq +=−&   (5)  

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

 Đlgili vektörlerin sırasıyla Fb’nin boylamasına, 
yanlamasına ve düşey eksenleri üzerindeki bileşenlerini 
göstermek üzere, (1)’den (6)’ya kadar olan denklem takımında 
aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır: 
 
m: Füze kütlesi 
Ia ve It: 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 
 
 Yuvarlanma düzlemindeki açısal hareketinin yunuslama ve 
yandönme yönlerindeki hareketlerine başlamadan önce 
yuvarlanma otopilotu tarafından sıfırlandığı (p≈0) kabulüyle, 
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 [5]: 

 ( ) zgm/Zuqw +=−&  (7) 

 tI/Mq =&  (8) 

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

 tI/Nr =&  (10) 

 (7)’den (10)’a kadar olan denklemlerdeki aerodinamik 
kuvvet ve moment bileşenleri Y, Z, M ve N’nin açık ifadeleri 
aşağıdaki gibidir [5]: 

 My SqCY ∞=  (11) 

 Mz SqCZ ∞=  (12) 

 MMm dSqCM ∞=  (13) 

 MMn dSqCN ∞=  (14) 

 Yukarıdaki eşitliklerde q∞, SM ve dM sırasıyla füze üzerine 
etkiyen dinamik basınç, füze kesit alanı ve füze çapını 
göstermektedir. Cy, Cz, Cm ve Cn sembolleri ile ifade edilen 
aerodinamik katsayılar, hücum açısı (α), yana kayma açısı (β), 
yükseliş dümeni açısı (δe), yandönme dümeni açısı (δr), q ve r 
parametrelerinin fonksiyonu olarak yazılabilir [5]: 

 ( )[ ]rv2/dCCCC MMyryyy r
+δ+β=

δβ
  (15) 

     ( )[ ]qv2/dCCCC MMzezzz q
+δ+α=

δα
 (16) 

 ( )[ ]qv2/dCCCC MMmemmm q
+δ+α=

δα
 (17) 

 ( )[ ]rv2/dCCCC MMnrnnn r
+δ+β=

δβ
 (18) 

 Burada vM füze doğrusal hız vektörünün genliğini 
göstermekte olup bilgisayar benzetimleri sırasında,                       
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βyC , 
δyC , 

ryC , 
αzC , 

δzC , 
qzC , 

αmC , 
δmC , 

qmC , 
βnC , 

δnC ve 
rnC  ile gösterilen ve Mach sayısının (M∞) fonksiyonu 

olarak ifade edilen kararlılık türevleri, uçuş parametrelerinin o 
anki değerlerine göre, oluşturulan aerodinamik veri 
tablolarından okunarak anlık olarak güncellenmektedir. 

3. Güdüm Kuralları 

OS güdüm kuralı, Fb eksen takımının yunuslama ve 
yandönme düzlemlerinde aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır [3]: 

 ( )mypMp
c
p cosvNa η−λλ−= &  (19) 

 ( )[ ( ) ( )]mympmyMy
c
y sinsincosvNa η−λγλ−γλ= &&  (20) 

 Burada γm ve ηm sembolleri füze hız vektörünün sırasıyla 
yunuslama ve yandönme düzlemleriyle yaptığı açıları temsil 
etmektedir. Ayrıca, p ve y sırasıyla yunuslama ve yandönme 

düzlemlerini göstermek üzere, c
pa  ve c

ya  füze denetim sistemi 

(otopilot) referans ivme sinyallerini, Np ve Ny etkin seyrüsefer 
oranını, λp ve λy de nişan hattının sabit eksen takımının 
yunuslama ve yandönme düzlemleri ile yaptığı açıları 
göstermektedir. 

 (19) ve (20) numaralı denklemlerdeki ivme komutları vM 
ile bölündüğünde, komutlar füze uçuş yörüngesi açılarının 

zamanla değişimi ( c
mγ&  ve c

mη& ) cinsinden ortaya çıkmaktadır: 

   ( ) ( )mypp
c
m

c
m cosNt η−λλ−=γ=γ &&&  (21) 

( ) ( )[ ( ) ( )]mympmyy
c
m

c
m sinsincosNt η−λγλ−γλ=η=η &&&&  (22) 

 (21) ve (22) numaralı eşitliklerin zamana göre tümlevleri 
(integralleri) ise füze uçuş yörüngesi açıları için OS kuralı 
tarafından üretilen komutları vermektedir: 

   ∫ γ=γ
2

1

t

t

c
m

c
m dt&  (23) 

 ∫η=η
2

1

t

t

c
m

c
m dt&  (24) 

 Burada t1 ve t2, tümlev işleminin uygulandığı ayrık zaman 
diliminin sırasıyla başlangıç ve bitiş anlarını temsil etmektedir. 

 Yukarıda (21) ve (22) numaralı denklemlerdeki Np ve Ny 
katsayıları için 1 değeri gözönüne alındığında, OS güdüm 
kuralı HT kuralına dönüşmektedir. Bu yaklaşımda amaç, füze 
hız vektörü ile füze-hedef arasındaki hayali nişan hattını 
çakıştırmak ve böylelikle füze hız vektörünün doğrultusunu 
eşleşme süresince hedefe doğru yönlenmiş halde tutmaktır [5]. 

 Füze boylamasına ekseninin füze ile hedef arasındaki 
nişan hattının üzerine oturtulmaya çalışıldığı GT güdüm 
kuralının çıktısı olan açı komutları (θc ve ψc) ise, füzenin 
yunuslama ve yandönme düzlemlerindeki açısal yönelimleri (θ 
ve ψ) cinsinden aşağıdaki şekilde ifade edilebilir [5]: 

 p
c λ=θ   (25) 

 y
c λ=ψ   (26) 

 Çalışma dâhilinde ele alınan bir diğer güdüm kuralı olan 
DHT kuralında füze, güdümün uygulandığı süre boyunca 
füze, hedef ve planlanan çarpışma noktasından oluşan 
çarpışma üçgeni üzerinde tutulmaya çalışılmaktadır. DHT 
kuralına göre, yunuslama ve yandönme düzlemlerindeki füze 
uçuş yörüngesi açıları cinsinden güdüm komutları sırasıyla 
aşağıdaki formda elde edilir [3], [4], [5]: 

 ( ) ( ) ( )( )[ ]mymxTz
c
m sincos/tvzarctan ης+ης∆−∆=γ  (27) 

 ( ) ( )[ ]xtv/ytvarctan TxTy
c
m ∆−∆∆−∆=η  (28) 

 Yukarıdaki denklemlerde, ∆x, ∆y ve ∆z füze ile hedef 
arasındaki bağıl konum vektörünün sabit eksen takımı 
üzerindeki bileşenlerini ve ∆t de anlık olarak füzenin 
bulunduğu konumdan planlanan çarpışma noktasına ulaşması 
için gereken süreyi göstermekte olup xtvTxx ∆−∆=ς  ve 

ytvTyy ∆−∆=ς  tanımlamaları yapılmıştır. Buradaki vTx, vTy 

ve vTz sembolleri de hedef doğrusal hız vektörünün sabit 
eksen takımı üzerindeki bileşenlerini ifade etmektedir. 

4. Füze Denetim Sistemi 

Uygulanan güdüm kuralı tarafından oluşturulan komut 
sinyalini gerçekleyecek şekilde füzenin yuvarlanma, 
yunuslama ve yandönme düzlemleri için ayrı ayrı tasarlanan 
tasarlanan denetim sistemleri (otopilotlar) temelde 
denetleyici, kanat tahrik sistemi, dönüölçerler, ivmeölçerler ve 
planttan (füze) oluşmakta olup çalışma sıklıkları (frekansları) 
otopilot bant genişliğine göre çok daha yüksek olan dönüölçer 
ve ivmeölçerlerin dinamiği ihmal edilmiş, KTS ise ikinci 
dereceden bir sistem olarak ve dinamiğinin kontrol sistemi 
dinamiğini etkilememesi amacıyla daha yüksek (20 Hz) bant 
genişliğinde modellenmiştir. 

 Açı komutu esaslı OS, HT, GT ve DHT güdüm kuralları 
tarafından üretilen komut sinyallerini füze gövdesinde fiziksel 
harekete çevirecek (gerçekleyecek) açı denetim sistemi (açı 
otopilotu), yunuslama ve yandönme düzlemlerinde oluşturulan 
blok diyagramları yardımıyla elde edilen aşağıdaki dördüncü 
mertebeden transfer fonksiyonları ile tanımlanabilir [3], [5]: 

 
( )
( ) 1sdsdsdsd

1snsnsn

s

s

1
2

2
3

3
4

4

1
2

2
3

3
c
m

m

++++

+++
=

γ

γ

γγγγ

γγγ  (29) 

 
( )
( ) 1sdsdsdsd

1snsnsn

s

s

1
2

2
3

3
4

4

1
2

2
3

3
c
m

m

++++

+++
=

η

η

ηηηη

ηηη  (30) 

 (29) ve (30) numaralı denklemlerde nγ3, nγ2, nγ1, dγ4, dγ3, 
dγ2, dγ1, nη3, nη2, nη1, dη4, dη3, dη2 ve dη1 katsayıları; füzenin 
çapı, kütlesi, eylemsizlik momenti ve hız bileşenleri ile 
otopilot katsayıları, dinamik basınç ve aerodinamik 
katsayıların fonksiyonudur.  

 Açı denetim sistemini kararlı kılacak ve bant genişliğinin 
istenen değerde olmasını sağlayacak otopilot katsayıları (29) 
ve (30) numaralı denklemlerde verilen transfer 
fonksiyonlarının karakteristik polinomuna dördüncü dereceden 
Butterworth polinomu eşitlenerek elde edilmiştir [3], [5]. 

 Tasarlanan açı otopilotu OS, HT ve DHT kuralları üzerine 
oluşturulan güdüm şemalarında doğrudan kullanılırken GT 
kuralı için aşağıdaki dönüşümlerin yapılması gerekmektedir: 
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 α−θ=γ cc
m   (31) 

 ( )[ ]ccc
m cos/ θβ+ψ=η   (32) 

  Açı komutu esaslı OS kuralının doğrusal ivme komutu 
esaslı geleneksel haliyle de karşılaştırılabilmesi amacıyla 
dikkate alınan doğrusal ivme otopilotunun yunuslama ve 
yandönme düzlemlerindeki üçüncü dereceden transfer 
fonksiyonları da müteakip şekilde elde edilmiştir [3], [5]: 

 
( )
( )

( )( )
1sasasa

1snsn1sT

sa

sa

1p
2

2p
3

3p

1p
2

2pp

c
p

z

+++

+++
=  (33) 

 
( )
( )

( )( )
1sasasa

1snsn1sT

sa

sa

1y
2

2y
3

3y

1y
2

2yy
c
y

y

+++

+++
=  (34) 

 Yukarıdaki (27) ve (28) numaralı denklemlerde Tp, np2, 
np1, ap3, ap2, ap1, Ty, ny2, ny1, ay3, ay2 ve ay1 parametreleri; 
otopilot katsayıları, füze çapı, füze kütlesi, füze eylemsizlik 
momenti ve hız bileşenleri ile dinamik basınç ve aerodinamik 
katsayıların fonksiyonudur.  

 Açı otopilotuna benzer şekilde, doğrusal ivme otopilotunu 
kararlı kılacak ve bant genişliğinin istenen değerde olmasını 
sağlayacak katsayılar (33) ve (34) numaralı denklemlerde 
verilen transfer fonksiyonlarının karakteristik polinomuna 
üçüncü dereceden Butterworth polinomu eşitlenerek 
bulunmuştur [3], [5]. 

 Çalışmada, uçuşun başında füzenin yuvarlanma 
düzlemindeki açısal hareketini sıfırlayacak 20 Hz bant 
genişliğinde bir açı otopilotu kullanılmıştır. 

5. Hedef Kinematiği 

Hedefin doğrusal ivme vektörünün sabit eksen takımı 

üzerindeki normal ve teğetsel bileşenleri ( n
Ta  ve t

Ta ) ile 

doğrusal hız ve uçuş yörüngesi açısının başlangıç değerleri 
(vT0 ve γt0) belirlendiğinde, hedef doğrusal hızı (vT) ve γt 
zamana bağlı olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 ( ) ( )∫+=
t

t

t
T0TT

0

dssavtv  (35)

 ( ) ( )
( )∫+η=η

t

t T

n
T

0tt

0

ds
sv

sa
t   (36) 

 Yukarıdaki denklemlerde t0 füze-hedef eşleşmesinin 
başlangıç anını göstermekte olup (35) ve (36) numaralı 
denklemlere zamana göre tümlev işlemi uygulandığında 
belirlenen yatay düzlemdeki başlangıç konumu (xT0 ve yT0) 
değerleri için hedef konumunun zamana göre değişimini veren 
eşitlikler aşağıdaki gibi elde edilir: 

 ( ) ( ) ( )( )∫ η+=
t

t
tT0TT

0

dsscossvxtx  (37)

 ( ) ( ) ( )( )∫ η+=
t

t
tT0TT

0

dsssinsvyty   (38) 

 Yukarıdaki denklemlerde görülen “s” parametresi Laplace 
dönüşümü değişkenidir. Burada, göz önüne alınan hedefin bir 

yer hedefi olmasından hareketle problemi basitleştirmek 
amacıyla hedefin yerden yüksekliği sabit olarak alınmıştır 
[ ( ) 0TT ztz = ]. 

6. Füze-Hedef Eşleşmesi Modeli 

Füze ve hedef arasındaki uzaklığı temsil eden hayali nişan 
hattı mesafesi (rT/M) ile rT/M’nin yunuslama ve yandönme 
düzlemlerinde yatayla yaptığı ve nişan hattı açısı olarak 
tanımlanan açılar (λp ve λy) için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir:  

  222
M/T zyxr ∆+∆+∆=  (39) 

 ( )[ ]x/coszarctan yp ∆λ∆−=λ   (40)

 ( )x/yarctany ∆∆=λ   (41) 

 Çalışmada yer hedefi göz önüne alındığı için, rT/M’nin 
düşey bileşeninin sıfıra eşit olduğu durumda (∆z=0), eşleşme 
sonundaki (t=tF) toplam hedeften sapma miktarı (dmiss) 
aşağıdaki eşitlikle kullanılarak hesaplanabilir: 

 ( ) ( )F
2

F
2

miss tytxd ∆+∆=   (42) 

7. Bilgisayar Benzetimleri 

MATLAB Simulink ortamında ODE 45 diferansiyel 
denklem çözücüsü kullanılarak gerçekleştirilen benzetimler 
sonucunda, ele alınan güdüm kuralları; eşleşme sonrasında 
füzenin hedeften sapma miktarı (nihai sapma miktarı), füze 
arayıcı başlığının hedefi yakalamasıyla başlayan eşleşme 
süresi, en yüksek ivme gereksinimi ve KTS’nin enerji sarfiyatı 
değerleri göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır.  

 Bilgisayar benzetimlerinde, füzenin başlangıçta yerden 
200 m yükseklikte ve 1,2 Mach (≈408 m/s) hızında olduğu göz 
önüne alınmıştır. Eşleşme başlangıcında füzeden boylamasına 
2000 m ve yanlamasına 500 m uzakta olduğu kabul edilen yer 
hedefinin 90 km/saat doğrusal hız ve 0,5g (g=9,81 m/s2) yanal 
ivmeyle hareket ettiği varsayılmış; aerodinamik katsayılar da 
ele alınan füze geometrisi ile M∞ için 0,3 ila 2,7, eδ  ve rδ  

için -10 ila 10°, α  ve β  için de -17 ila 19° aralıkları göz 

önüne alınarak hesaplanmıştır. Ayrıca doğrusal ivme ve açı 
esaslı OS kurallarında Np ve Ny için 3 ve füzenin 
dayanabileceği yanal ivme sınırı için ±30g değeri alınmış, 
ayrıca füzenin başlangıçta nişan hattının üzerinde olduğu 
kabul edilmiştir. Eşleşme senaryoları, füzeyle hedef arasındaki 
düşey mesafe 500 mm değerinin altına düştüğünde otomatik 
olarak sonlandırılmıştır. 

 Füze denetim sistemini oluşturan alt sistem ve bileşenler 
içerisinde en fazla güç tüketen birim olan KTS’nin eşleşme 
boyunca toplam enerji sarfiyatı (EKTS) da, dört denetim 
kanatçığının harcadığı enerjinin toplamı olarak, çalışma 
kapsamında ele alınan karşılaştırma parametrelerinden birini 
oluşturması hasebiyle olarak aşağıdaki ifade yardımıyla 
yaklaşık olarak hesaplanmıştır: 

  eng

4

1i
iiHMKTS tKE ⋅













δ⋅δ⋅= ∑

=

&
  (43) 

 Burada KHM ve teng sembolleri sırasıyla denetim 
kanatçıklarının ortalama menteşe momenti katsayısı ve toplam 
eşleşme süresini göstermekte olup bilgisayar benzetimlerinde 
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KHM=50 N⋅m/rad olar alınmıştır. KTS’ye bağlı kanatların 
açısal hareketinin de ±20° aralığında değiştiği kabul edilmiştir. 

 Açı otopilotu benzetimlerde iki farklı kipte çalıştırılmıştır. 
Đlk kipte otopilotun bant genişliği 5 Hz değerinde sabit 
tutulurken, yanal ivme gereksiniminin azaltılmasının 
amaçlandığı ikinci durumda başlangıçta 1 Hz olarak atanan 
bant genişliği birinci saniyenin sonunda 5 Hz’e ulaşmaktadır. 

 Bilgisayar benzetimleri sonucunda ortaya çıkan örnek 
eşleşme geometrileri Şekil 2 ila Şekil 7 arasındaki grafiklerde, 
sabit ve değişken bant genişlikli otopilotlarla elde edilen 
sonuçlar da Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmaktadır. 

 

Şekil 2: 1 numaralı durum için yatay düzlemdeki eşleşme 
geometrisi. 

 

Şekil 3: 1 numaralı durum için düşey düzlemdeki eşleşme 
geometrisi. 

 

Şekil 4: 2 numaralı durum için yatay düzlemdeki eşleşme 
geometrisi. 

 

 

Şekil 5: 2 numaralı durum için düşey düzlemdeki eşleşme 
geometrisi. 

 

Şekil 6: 5 numaralı durum için yatay düzlemdeki eşleşme 
geometrisi. 

 

Şekil 7: 5 numaralı durum için düşey düzlemdeki eşleşme 
geometrisi. 

8. Tartışma ve Sonuç 

Dokuz farklı durum için gerçekleştirilen bilgisayar 
benzetimlerinin Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen incelendiğinde, 
sabit bant genişlikli otopilot eşliğinde açı esaslı OS güdüm 
kuralıyla ulaşılan hedeften nihai sapma değerinin doğrusal 
ivme esaslı OS kuralıyla elde edilenden çok daha düşük 
olduğu, buna karşılık eşleşme süresi, azami yanal ivme 
gereksinimi ve KTS’nin toplam enerji sarfiyatında artış 
meydana geldiği gözlenmektedir. Eşleşme süresi ve toplam 
enerji sarfiyatındaki yükseliş daha düşük düzeyde iken açı 
esaslı OS güdüm kuralının manevra yapabilmesi için füzeden 
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talep ettiği azami yanal ivme füzenin yanal ivme sınırının bir 
miktar üzerine çıkmıştır. Esasında ifade edilen bu aşım, 
füzenin yapısal tasarımı bakımından öngörülen tolerans 
bandının dışına çıkmamaktadır. Değişken bant genişlikli 
otopilotla yapılan benzetimlerde ise açı esaslı OS kuralı için 
artan eşleşme süresi dışındaki diğer üç parametrede de önemli 
düşüşler gözlenmiştir. Bu veriler neticesinde, OS güdüm 
kuralının açı komutu üretecek formda kullanılmasının 
hedeften nihai sapma değeri bakımından daha avantajlı 
olduğu ve bu yaklaşımın etkinliğinin değişken bant genişlikli 
otopilot kullanımı sayesinde daha da artırılabildiği 
görülmüştür. Açı esaslı OS, göz önüne alınan dört kıstasın 
tamamı için sabit ve değişken bant genişlikli otopilot 
kullanımı durumlarının her ikisinde de  için de DHT güdüm 
kuralı ile elde edilen değerlerden daha düşük sonuçlar ortaya 
çıkarmaktadır. Burada göz önüne alınan güdüm kurallarından 
HT ile karşılaştırma parametreleri açısından makul düzeyde 
sonuçlara ulaşılırken manevra yapan yer hedefinin GT kuralı 
kullanılarak vurulamayacağı; zira hedeften nihai sapmanın 
oldukça yüksek çıktığı görülmektedir. 

 Sonuç olarak, gerek doğrusal ivme komutu üreten orijinal 
formuna gerekse çalışmada ele alınan HT, GT ve DHT 
kurallarına nazaran açı esaslı OS güdüm kuralının uygulama 
açısından daha uygun olduğu ifade edilebilir. OS güdüm kuralı 
için önerilen bu yeni formun, güdümlü mühimmat dışındaki 
mekatronik sistemlerin hareket planlamasında da 
kullanılabileceği değerlendirilmektedir.  
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Tablo 1: Sabit bant genişliğine sahip otopilotlar için elde edilen benzetim sonuçları 

Durum 
No. 

Güdüm 
Kuralı 

Güdüm 
Komutu Tipi 

Hedeften Nihai 
Sapma (m) 

Eşleşme Süresi 
(s) 

Azami Yanal 
Đvme 

Gereksinimi (g) 

Toplam Enerji 
Sarfiyatı (kJ) 

1 
OS 

Doğrusal Đvme 102,068 6,362 2,585 20,139 
2 

Açı 

3,195 6,733 31,172 26,679 
3 HT 6,367 6,740 38,356 28,498 
4 GT 139,272 5,717 321,021 1080 
5 DHT 4,339 6,730 74,041 38,137 

Tablo 2: Değişken bant genişliğine sahip otopilotlar için elde edilen benzetim sonuçları 

Durum 
No. 

Güdüm 
Kuralı 

Güdüm 
Komutu Tipi 

Hedeften Nihai 
Sapma (m) 

Eşleşme Süresi 
(s) 

Azami Yanal 
Đvme 

Gereksinimi (g) 

Toplam Enerji 
Sarfiyatı (kJ) 

6 OS 

Açı 

2,381 6,802 12,636 23,859 
7 HT 6,598 6,802 34,528 25,829 
8 GT 141,298 5,711 364,401 1398 
9 DHT 3,839 6,860 16,215 24,691 
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Özetçe 

Füze ve akıllı bomba gibi güdümlü mühimmatı önceden 
belirlenen hedef noktalarına yönlendirmek ve nihayetinde 
hedefleri imha etmek amacıyla geliştirilen güdüm ve denetim 
şemalarının başarımını (performansını) belirleyen unsurlardan 
biri de mühimmat denetim sisteminin (otopilotun) etkinliğidir. 
Özellikle manevra yapan hedeflerin söz konusu olduğu 
eşleşme (angajman) senaryolarının bir kısmında, geleneksel 
güdüm ve denetim uygulamalarında kullanılan sabit bant 
genişliğine sahip otopilotların yetersiz kaldığı görülmüştür. 
Bahsedilen olumsuzluğun nedenlerinden biri de otopilot bant 
genişliğinin uygun şekilde belirlenememesidir. Bu çalışmada, 
ele alınan güdüm sistemi tarafından üretilen komutları 
gerçekleyecek şekilde tasarlanan bir otopilotun bant genişliği 
için atanan farklı sayısal değerlerin söz konusu güdüm ve 
denetim şemasının başarımı üzerindeki etkileri ile bant 
genişliğinin zamanın doğrusal bir fonksiyonu şeklinde artarak 
istenen nihai değerine ulaştığı farklı durumlar örnek bir hava-
yer eşleşmesi üzerinde incelenmektedir. Yapılan bilgisayar 
benzetimleri sonucunda, nihai değeri güdüm döngüsü çalışma 
sıklığının (frekansının) en az üç katı olan değişken bant 
genişliğine sahip otopilotların daha tatminkâr çıktılar ürettiği 
gözlenmiştir.    

Abstract 

The effectiveness of the autopilot of the munition constitutes 
one of the factors which contributes to the performance of the 
guidance and control schemes developed to orient the guided 
munition including missiles and smart bombs towards the 
predetermined targets and finally hit them. Especially in some 
of the scenarios involving maneuvering targets, it is seen that 
the autopilots with constant bandwidth become insufficient. 
One of the reasons of this inconvenience is the lack of the 
proper assignment of the bandwidth of the autopilots. In this 
study, the effects of the different bandwidth values of the 
autopilot designed to realize the commands generated by the 
considered guidance system are investigated upon the 
performance of the guidance and control scheme. Furthermore, 
the situations in which the bandwidth of the autopilot is 
defined as a linear function of time such that it attains a 
specified final value after a certain interval of time are dealt 
with by regarding a sample air-to-surface engagement. In the 
end of the relevant computer simulations, it is observed that 
the autopilots having a bandwidth of at least three times the 

operating frequency of the guidance loop yield more 
satisfactory results with varying bandwidth values.   

1. Giriş 

Dünya üzerinde değişen savunma konseptinin bir sonucu 
olarak özellikle son yıllarda popülaritesi artan güdümlü 
mühimmatın başarımını (performansını) belirleyen 
unsurlardan biri de mühimmat güdüm sisteminin bir alt 
döngüsü şeklinde çalışan ve “otopilot” olarak adlandırılan 
denetim sisteminin güdüm komutlarını beklenen doğrulukta 
yerine getirebilme yeteneğidir. Özellikle yan rüzgar, sürtünme 
ve modellenemeyen alt sistem dinamik özellikleri gibi 
doğrusal olmayan etkiler söz konusu olduğunda geleneksel 
yaklaşımlar doğrultusunda tasarlanan otopilotların kararlılık ve 
referans girdi takibi isterlerini karşılayamadığı ve bu amaçla 
gürbüz denetim sistemlerine doğru bir yönelimin olduğu 
görülmektedir. 
 Otopilot başarımını etkileyen hususlardan biri de bant 
genişliği (köşe frekansı) seçimidir. Denetim sistemi 
tasarımında dikkate alınan pratik hususlardan biri olan “iç 
döngüde çalışan denetim sisteminin bant genişliği dışındaki 
döngünün bant genişliğinin en az üç katı mertebesinde 
olmalıdır” kıstasına göre atanan bant genişliği değerleri 
çoğunlukla istenen gereksinimleri karşılamakla birlikte 
özellikle hareketli hedeflere karşı gerçekleşen eşleşme 
(angajman) senaryolarında başarısızlıklar ortaya çıkmaktadır. 
Bu kapsamdaki sorunların en azından bir bölümüne çare 
olması amacıyla, sabit bant genişliği değerleri yerine düşük bir 
başlangıç değerinden başlayarak planlanan bir süre sonunda 
istenen bant genişliğine ulaşan değişken bant genişlikli 
otopilotlar tasarlanmıştır. Hedeften nihai sapma miktarı 
bakımından sabit değerli alternatiflerine göre dezavantajlı 
olsalar da mühimmatın yanal ivme gereksinimi ve toplam 
enerji sarfiyatını ciddi oranlarda düşürdüklerinden değişken 
bant genişlikli otopilotlar tercih edilebilir bir seçenek olarak 
göze çarpmaktadır [1], [2]. 
 Bu çalışmada, manevra yapan bir yer hedefine doğru 
havadan atılan kısa menzilli bir füze için doğrusal hedef takibi 
(DHT) güdüm kuralı esas alınarak oluşturulan bir güdüm ve 
denetim sisteminin açı referans girişli yunuslama ve yandönme 
düzlemi otopilotlarının başarımı bant genişliği parametresi 
üzerinden incelenmeye çalışılmaktadır. Belirtilen kapsamda, 
otopilot bant genişliği; güdüm döngüsü çalışma sıklığı 
değerinden başlanarak bu büyüklüğün üç, dört ve beş katı 
olacak şekilde değiştirilmiş, ardından nihai değerine ulaşma 
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süresi farklı olarak atanan değişken bant genişlikli otopilotlar 
uygulanmıştır. Gerçekleştirilen bilgisayar benzetimleri 
sonucunda, değişken bant genişlikli otopilotların sabit bant 
genişlikli alternatiflerine nazaran yanal ivme gereksinimi ve 
toplam enerji sarfiyatını düşürdüğü; hedeften nihai sapma ve 
eşleşme süresi parametrelerinde sebebiyet verdiği artışların ise 
kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.  

2. Füze Dinamik Modeli 

1u

(b)u3

u(b)

(b)
2

δi CM

 

Şekil 1: Göz önüne alınan füze geometrisi. 

Mevcut incelemede ele alınan havadan yere füzenin şematik 
görüntüsü Şekil 1’de sunulmuştur. Verilen konfigürasyonda 
füzenin denetimi burun kısmında bulunan kanatçıkları 

vasıtasıyla yapılmakta olup Şekil 1’deki ( )b
ju

r
, δi ve CM 

sembolleri sırasıyla füze gövdesine yapışık olduğu varsayılan 
eksen takımının (Fb) j. birim vektörü (j=1, 2 ve 3), i. denetim 
kanatçığının açısal yerdeğiştirmesi (i=1, 2, 3 ve 4) ve füzenin 
kütle merkezini temsil etmektedir.. 
 Göz önüne alınan füzenin hareket denklemleri aşağıdaki 
gibi yazılabilir [2], [3]: 

 ( ) xT gm/XXwqvru ++=+−&  (1) 

 ( ) yT gm/YYwpurv ++=−+&  (2) 

 ( ) zT gm/ZZvpuqw ++=+−&   (3) 

 aI/Lp =&   (4) 

 ( ) tT I/MMrpq +=−&   (5)  

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

 Buradaki ilgili vektörlerin sırasıyla Fb’nin boylamasına, 
yanlamasına ve düşey eksenleri üzerindeki bileşenlerini 
göstermek üzere, (1)’den (6)’ya kadar olan denklem takımında 
aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır: 
 
m: Füze kütlesi 
Ia ve It: 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 
 
 Ele alınan havadan yere füzenin önceden belirlenen hedef 
noktasına fırlatılmasının hemen ardından, öncelikle füzenin 

yuvarlanma düzlemindeki açısal hareketi sıfırlanmaktadır. Bu 
durumda yuvarlanma yönündeki açısal hız bileşeni ortadan 
kalkmakta (bir başka deyişle p≈0 olmakta) ve nihayetinde 
füzenin itkisiz uçuş fazında yunuslama ve yandönme 
düzlemlerindeki davranışını tanımlayan (2), (3), (5) ve (6) 
numaralı denklemler aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir [2], [3]: 

 ( ) zgm/Zuqw +=−&  (7) 

 tI/Mq =&  (8) 

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

 tI/Nr =&  (10) 

 (7)’den (10)’a kadar olan denklemlerde yer alan 
aerodinamik kuvvet ve moment bileşenleri Y, Z, M ve N 
aşağıdaki gibi ifade edilebilir [2], [3]: 

 My SqCY ∞=  (11) 

 Mz SqCZ ∞=  (12) 

 MMm dSqCM ∞=  (13) 

 MMn dSqCN ∞=  (14) 

 Burada q∞, SM ve dM sırasıyla füze üzerine etkiyen 
dinamik basınç, füze kesit alanı ve füze çapını göstermekte 
olup Cy, Cz, Cm ve Cn sembolleri ile ifade edilen aerodinamik 
katsayılar, hücum açısı (α), yana kayma açısı (β), yükseliş 
dümeni açısı (δe), yandönme dümeni açısı (δr), q ve r 
parametrelerinin fonksiyonu olarak yazılabilir [2], [3]: 

 ( )[ ]rv2/dCCCC MMyryyy r
+δ+β=

δβ
  (15) 

     ( )[ ]qv2/dCCCC MMzezzz q
+δ+α=

δα
 (16) 

 ( )[ ]qv2/dCCCC MMmemmm q
+δ+α=

δα
 (17) 

 ( )[ ]rv2/dCCCC MMnrnnn r
+δ+β=

δβ
 (18) 

 Yukarıda sunulan ifadelerde vM füze doğrusal hız 
vektörünün genliğini göstermekte olup 

βyC , 
δyC , 

ryC , 

αzC , 
δzC , 

qzC , 
αmC , 

δmC , 
qmC , 

βnC , 
δnC ve 

rnC  ile 

gösterilen ve Mach sayısının (M∞) fonksiyonu olarak 
tanımlanan kararlılık türevleri, bilgisayar benzetimleri 
esnasında anlık olarak güncellenmektedir. 

3. Güdüm Kuralı 

Çalışmada göz önüne alınan DHT güdüm kuralında füze; 
güdümün uygulandığı süre boyunca füze, hedef ve planlanan 
çarpışma noktasından oluşan çarpışma üçgeni üzerinde 
tutularak planlanan çarpışma noktasına doğru 
yönlendirilmektedir. DHT geometrisinin şematik olarak 
gösterildiği Şekil 2’de eO , M, T ve P harfleri, sırasıyla sabit 

eksen takımı orijini, füze, hedef ve planlanan çarpışma 
noktasını; 

actualMv
r

 ve 
idealMv

r
 ise gerçek ve ideal (füzenin 

çarpışma üçgeni üzerinde tutulabilmesi için gereken) füze hız 
vektörünü temsil etmektedir [4]. 
 DHT güdüm kuralının komutları, füzenin uçuş yörüngesi 
açıları cinsinden aşağıdaki ifadelerde verildiği gibi 
üretilmektedir [4]: 
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      ( ) ( ) ( )( )[ ]mymxTz
c
m sincos/tvzarctan ης+ης∆−∆=γ  (19) 

 ( ) ( )[ ]xtv/ytvarctan TxTy
c
m ∆−∆∆−∆=η  (20) 

 Burada ∆x, ∆y ve ∆z; füze ile hedef arasındaki bağıl 
konum vektörünün yeryüzüne yapışık olduğu varsayılan sabit 
eksen takımı (F0) üzerindeki bileşenlerini ve ∆t de anlık 
olarak füzenin bulunduğu konumdan planlanan çarpışma 
noktasına ulaşması için gereken süreyi göstermekte olup 

xtvTxx ∆−∆=ς  ve ytvTyy ∆−∆=ς  tanımlamaları 

yapılmıştır. Ayrıca vTx, vTy ve vTz sembolleri de hedef 
doğrusal hız vektörünün sabit eksen takımı üzerindeki 
bileşenlerini ifade etmektedir [4]. 

M

M

v

r T/M T

T
v

P

u (0)
1

3
u (0)

u (0)
2

Oe

r T/Oe

r
eM/O

idealactualMv

 
Şekil 2: Doğrusal hedef takibi güdüm kuralı geometrisi [4]. 

4. Füze Denetim Sistemi 

DHT güdüm kuralı tarafından oluşturulan açı komutlarının 
füze tarafından yerine getirilebilmesi amacıyla, denetlenen 
durum değişkeninin (uçuş yörüngesi açıları) referans ve 
gerçek (ölçülen) değerleri arasındaki hatanın tümlevinin de ek 
durum değişkeni olarak tanımlandığı durum değişkenli 
yunuslama ve yandönme otopilotları oluşturulmuştur. 
Yunuslama ve yandönme düzlemleri için ayrı ayrı ancak 
özdeş yapıda tasarlanan açı otopilotunun yunuslama düzlemi 
için oluşturulan geometrisi Şekil 3’te verilmektedir. 
Bilgisayar benzetimlerinde, yunuslama ve yandönme 
otopilotlarının katsayıları, M∞, q, r ve q∞ değerine bağlı olarak 
füzenin hareketi boyunca sürekli olarak güncellenmektedir. 

 

Şekil 3: Yunuslama düzlemi açı otopilotu [4]. 

 
 Füzenin atıcı platformdan fırlatılmasının ardından 
yuvarlanma düzlemindeki açısal hareketini sıfırlayan bir 
yuvarlanma otopilotu da yunuslama ve yandönme 

otopilotlarından ayrı olarak tasarlanmıştır. Yuvarlanma 
otopilotunun bant genişliği, yunuslama ve yandönme 
otopilotlarının bant genişliğinin dört katı mertebesinde 
seçilmiştir. 
 Otopilot kazançlarının bulunabilmesi amacıyla, 
doğrusallaştırılmış füze dinamiğinin kullanıldığı kapalı 
çevrim kontrol sistemi transfer fonksiyonu, yunuslama ve 
yandönme düzlemleri için aşağıdaki gibi elde edilmiştir [4]: 
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( ) 1sdsdsdsd
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 (21) ve (22) numaralı denklemlerde c
mmd γ=γ  ve 

c
mmd η=η  olup nγ3, nγ2, nγ1, dγ4, dγ3, dγ2, dγ1, nη3, nη2, nη1, dη4, 

dη3, dη2 ve dη1 katsayıları; dM m, Ia, It, p, q, r, q∞, otopilot 
kazançları ve aerodinamik katsayıların fonksiyonudur.  

  Açı kontrol sistemini kararlı kılacak ve bant genişliğinin 
istenen değerde olmasını sağlayacak otopilot kazançları (21) 
ve (22) numaralı denklemlerde verilen transfer 
fonksiyonlarının karakteristik polinomuna dördüncü dereceden 
Butterworth polinomu eşitlenerek elde edilmiştir [4]. 

 Yunuslama ve yandönme açı otopilotları mevcut çalışmada 
iki farklı kipte ele alınmıştır. Đlk kipte eşleşmenin 
başlangıcından son anına kadar kontrol sisteminin bant 
genişliği sabit bir değerde tutulurken, ikinci durumda atanan 
bir başlangıç değerinden belirlenen bir zaman aralığının 
sonunda nihai bant genişliğine ulaşması amaçlanmıştır. Buna 
göre zamana göre doğrusal olarak değişken otopilot bant 
genişliği aşağıdaki gibi formüle edilebilir [1]: 

  

( ) ( )



≥

<≤+⋅
=

FFc

F0
c ttfor,tf

tttfor,bta
tf  (23) 

 Burada, “t” zaman değişkenini ifade etmek üzere t0 ve tF 
değişkenleri sırasıyla otopilotun çalışmaya başladığı ve nihai 
bant genişliğine ulaştığı anları temsil etmekte olup belirtilen 
bu anlara karşılık gelen fc(t0) ve fc(tF) bant genişliği 
büyüklükleri kullanılarak, (23) numaralı bant genişliği 
denklemindeki a ve b katsayıları; 

( ) ( )[ ] ( )F0Fc0c tt/tftfa −−=   ve  

( ) ( )[ ] ( )F0F0c0Fc tt/ttfttfb −−=  şeklinde bulunur [1]. 

5. Hedef Kinematiği 

Göz önüne alınan yer hedefinin doğrusal ivme vektörünün 
sabit eksen takımı üzerindeki normal ve teğetsel bileşenleri 

( n
Ta  ve t

Ta ) ile doğrusal hız ve uçuş yörüngesi açısının 

başlangıç değerleri (vT0 ve γt0) belirlendiğinde, hedef doğrusal 
hızı (vT) ve γt zamana bağlı olarak aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir: 
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 ( ) ( )∫+=
t

t

t
T0TT

0

dssavtv  (24)

 ( ) ( )
( )∫+η=η

t

t T

n
T

0tt

0

ds
sv

sa
t   (25) 

 Burada t0 füze-hedef eşleşmesinin başlangıç anını 
göstermekte olup (24) ve (25) numaralı denklemlere zamana 
göre tümlev işlemi uygulandığında belirlenen yatay 
düzlemdeki başlangıç konumu (xT0 ve yT0) değerleri için hedef 
konumunun zamana göre değişimini veren eşitlikler aşağıdaki 
gibi elde edilir: 

 ( ) ( ) ( )( )∫ η+=
t

t
tT0TT

0

dsscossvxtx  (26)

 ( ) ( ) ( )( )∫ η+=
t

t
tT0TT

0

dsssinsvyty   (27) 

 Yukarıdaki denklemlerde görülen “s” parametresi Laplace 
dönüşümü değişkenidir. Burada, göz önüne alınan hedefin bir 
yer hedefi olmasından hareketle problemi basitleştirmek 
amacıyla hedefin yerden yüksekliği sabit olarak alınmıştır 
[ ( ) 0TT ztz = ]. 

6. Füze-Hedef Eşleşmesi Modeli 

Füze ve hedef arasındaki uzaklığı temsil eden hayali nişan 
hattı mesafesi (rT/M) ile rT/M’nin yunuslama ve yandönme 
düzlemlerinde yatayla yaptığı ve nişan hattı açısı olarak 
tanımlanan açılar (λp ve λy) için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir:  

  222
M/T zyxr ∆+∆+∆=  (28) 

 ( )[ ]x/coszarctan yp ∆λ∆−=λ   (29)

 ( )x/yarctany ∆∆=λ   (30) 

 Çalışmada yer hedefi göz önüne alındığı için, rT/M’nin 
düşey bileşeninin sıfıra eşit olduğu durumda (∆z=0), eşleşme 
sonundaki (t=tF) toplam hedeften sapma miktarı (dmiss) 
aşağıdaki eşitlikle kullanılarak hesaplanabilir: 

 ( ) ( )F
2

F
2

miss tytxd ∆+∆=   (31) 

7. Bilgisayar Benzetimleri 

Ele alınan farklı otopilot bant genişliği durumları için       
ODE 45 diferansiyel denklem çözücüsü kullanılarak 
MATLAB Simulink ortamında gerçekleştirilen benzetimler 
sonucunda, eşleşme sonrasında füzenin hedeften sapma 
miktarı (nihai sapma miktarı), füze arayıcı başlığının hedefi 
yakalamasıyla başlayan eşleşme süresi, en yüksek ivme 
gereksinimi ve füze alt sistemlerinden kontrol tahrik 
sisteminin (KTS’nin) enerji sarfiyatı değerleri göz önüne 
alınarak karşılaştırılmıştır.  
 Bilgisayar benzetimlerinde güdüm döngüsünün çalışma 
sıklığı 1 Hz alınmış, yunuslama ve yandönme otopilotlarının 
bant genişlikleri için önce sabit 1, 3, 4 ve 5 Hz değerleri 
atanmıştır. Daha sonra, t0=0, fc(t0)=1 Hz ve fc(tF)=5 Hz 
başlangıç ve bitiş değerleri göz önünde bulundurularak,                   
tF bitiş süresinin 0,1, 0,3, 0,5, 1, 2 ve 3 s olduğu 

varsayılmıştır.  Yuvarlanma otopilotunun sabit bant genişliği 
ise 20 Hz olarak seçilmiştir. 

  Füzenin başlangıçta yerden 200 m yükseklikte ve                 
1,2 Mach (≈408 m/s) hızında olduğu dikkate alınan 
eşleşmelerin ilk anında füzeden boylamasına 2000 m ve 
yanlamasına 500 m uzakta olduğu kabul edilen yer hedefinin   
90 km/saat doğrusal hız ve 0,5g (g=9,81 m/s2) yanal ivmeyle 
hareket ettiği varsayılmış; aerodinamik katsayılar da ele alınan 
füze geometrisi ile M∞ için 0,3 ila 2,7, eδ  ve rδ  için -10 ila 

10°, α  ve β  için de -17 ila 19° aralıkları göz önüne alınarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca füzenin dayanabileceği yanal ivme 
sınırı için ±30g değeri alınmış, ayrıca füzenin başlangıçta 
nişan hattının üzerinde olduğu kabul edilmiştir.  

 Eşleşme senaryoları, füzeyle hedef arasındaki düşey 
mesafe 500 mm değerinin altına düştüğünde otomatik olarak 
sonlandırılmıştır. 

 Füze denetim sistemini oluşturan alt sistem ve bileşenler 
içerisinde en fazla güç tüketen birim olan KTS’nin eşleşme 
boyunca toplam enerji sarfiyatı (EKTS) da, dört denetim 
kanatçığının harcadığı enerjinin toplamı olarak, çalışma 
kapsamında ele alınan karşılaştırma parametrelerinden birini 
oluşturması hasebiyle olarak aşağıdaki ifade yardımıyla 
yaklaşık olarak hesaplanmıştır: 

  eng

4

1i
iiHMKTS tKE ⋅













δ⋅δ⋅= ∑

=

&
  (32) 

 Burada KHM ve teng sembolleri sırasıyla denetim 
kanatçıklarının ortalama menteşe momenti katsayısı ve toplam 
eşleşme süresini göstermekte olup bilgisayar benzetimlerinde 
KHM=50 N⋅m/rad olar alınmıştır. Ayrıca, KTS’ye bağlı 
kanatların açısal hareketinin de ±20° aralığında değiştiği kabul 
edilmiştir. 

 Bilgisayar benzetimleri sonucunda ortaya çıkan örnek uçuş 
yörüngesi açıları ve otopilot kazançlarının zamanla değişimi 
ile eşleşme geometrileri Şekil 4 ila Şekil 13 arasında, 
bilgisayar benzetimlerinden elde edilen sonuçlar da Tablo 1’de 
sunulmaktadır. 

 
Şekil 4: 1 numaralı durum için yunuslama düzlemindeki uçuş 

yörüngesi açısının zamanla değişimi. 
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Şekil 5: 1 numaralı durum için yandönme düzlemindeki uçuş 

yörüngesi açısının zamanla değişimi. 

 
Şekil 6: 1 numaralı durum için yunuslama otopilotu 

kazançlarının zamanla değişimi. 

 
Şekil 7: 1 numaralı durum için yandönme otopilotu 

kazançlarının zamanla değişimi. 

 
Şekil 8: 4 numaralı durum için yunuslama düzlemindeki uçuş 

yörüngesi açısının zamanla değişimi. 

 

 
Şekil 9: 4 numaralı durum için yunuslama otopilotu 

kazançlarının zamanla değişimi. 

 
Şekil 10: 8 numaralı durum için yunuslama düzlemindeki uçuş 

yörüngesi açısının zamanla değişimi. 

 
Şekil 11: 8 numaralı durum için yunuslama otopilotu 

kazançlarının zamanla değişimi. 

 
Şekil 12: 8 numaralı durum için yatay düzlemdeki eşleşme 

geometrisi. 
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Şekil 13: 8 numaralı durum için düşey düzlemdeki eşleşme 

geometrisi. 

8. Tartışma ve Sonuç 

Tablo 1’de sunulan sayısal veriler incelendiğinde, yunuslama 
ve yandönme otopilotlarının sabit bant genişliğinin güdüm 
döngüsünün çalışma sıklığı olan 1 Hz değerinde seçilmesi 
durumunda karşılaştırma kıstaslarının tamamı için en kötü 
sonuçların (en büyük değerlerin) çıktığı görülmektedir. Bu 
durum güdüm ve denetim şemasında iç döngüyü oluşturan 
otopilotlarla dış döngü olan güdüm çevriminin kutuplarının 
çakışması nedeniyle ortaya çıkmakta olup füze yörünge açıları 
için Şekil 4 ve Şekil 5’te verilen zaman cevaplarından da 
görülebilmektedir. Otopilotların sabit bant genişlikleri 
artırıldığında eşleşme süresi azalmakta ancak otopilot 
kazançlarının bant genişliği değeriyle üstel olarak artması 
nedeniyle azami yanal ivme gereksinimi ve KTS’nin toplam 
enerji sarfiyatında yükseliş gözükmektedir. Otopilot 
kazançlarındaki bahsedilen artış Şekil 6 ve Şekil 11’deki 
grafiklerin düşey eksene karşılık gelen değerlerinden de 
görülebilir. Öte yandan, benzetimlerde el alınan sabit bant 
genişlikleri açısından hedeften nihai sapma değerlerinde artış 
veya azalış yönünde net bir temayül ortaya çıkmamıştır. 
 Yunuslama ve yandönme otopilotlarının zamanla değişir 
forma getirilmesi neticesinde, hedeften nihai sapma, azami 
yanal ivme ve toplam enerji sarfiyatı azalmış, hedeften nihai 
sapma ise artış göstermiştir. Tablo 1’deki sonuçlara bant 
genişliği değişim süresi açısından bakıldığında, başlangıçta 

atanan 1 Hz değerindeki ilk bant genişliğinden nihai 5 Hz 
büyüklüğüne ulaşma süresi uzadıkça eşleşme süresinde bir 
miktar artış olduğu, buna karşılık azami yanal ivme 
gereksinimi ve toplam enerji sarfiyatında düşüş gerçekleştiği 
gözlenmektedir. Hedeften nihai sapma miktarı ise, kesin bir 
eğilim oluşmamakla birlikte, süre uzamasıyla birlikte 
büyümektedir. 
 Sonuç olarak, sabit bir değerde seçilecekse otopilot bant 
genişliğinin güdüm sıklığından büyük (mümkünse en az üç 
katı mertebesinde) seçilmesinin ve yine olanak varsa sabit 
yerine zamanla artan bant genişliği formunun tercih 
edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bant 
genişliği değişim (geçiş) süresinin de ne çok kısa ne de çok 
tutulmaması ve yapılacak çözümlemeler sonucunda makul bir 
değerde seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu çalışma 
kapsamında üzerinde durulmayan bir husus olarak, değişken 
bant genişliğinin uygulanması durumunda bant genişliği 
değişimleri esnasında füzenin yunuslama ve yandönme 
otopilotlarının kararlılığını muhafaza edip etmediği de 
incelenmelidir. 
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Tablo 1: Seçilen bant genişliği durumları için elde edilen benzetim sonuçları 

Durum 
No. 

Bant Genişliği 
Geçiş Zamanı (s) 

Bant Genişliği 
(Hz) 

Hedeften 
Nihai 

Sapma (m) 

Eşleşme 
Süresi (s) 

Azami Yanal 
Đvme 

Gereksinimi 
(g) 

Toplam 
Enerji 

Sarfiyatı 
(kJ) 

t0 tF fc(t0) fc(tF) 

1 

0 

1 3,147 10,863 25,125 40,387 
2 3 2,685 6,830 21,572 24,888 
3 4 4,446 6,730 43,490 27,894 
4 5 4,339 6,730 74,041 38,137 
5 

0 

0,1 

1 5 

2,564 6,766 20,752 25,769 
6 0,3 4,750 6,806 17,846 24,958 
7 0,5 4,187 6,828 15,978 25,026 
8 1 3,839 6,860 16,215 24,691 
9 2 3,664 6,932 16,582 24,004 

10 3 4,389 7,092 15,456 23,924 
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Özetçe 

Bu çalışmada, üç eksende durağan bir alçak yörünge mikro-
uydusu için tepki tekerleği kullanılarak geribeslemeli yönelim 
belirleme ve kontrol algoritmaları ile entegre edilmiş çoklu 
sensör navigasyon sisteminin tasarımı sunulmaktadır. 
Kontrolcü tasarımı için gerekli olan uydu dinamik ve 
kinematik denklemleri, uzay ortamı, koordinat sistemleri ve 
iç/dış etkenlerden kaynaklanan bozucu kuvvetler hakkında 
genel bilgi sunulmuştur. Tepki tekerleri yönelim kontrolü için 
gerekli tork üretimini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. İç ve 
dış bozucu etkenler ile sensör gürültüleri de göz önüne 
alınarak, uydunun dinamik ve kinematik denklemlerinden 
matematiksel modeli ve durum uzay denklemleri elde 
edilmiştir. Tepki tekerlerinin tork çıktılarını kontrol edebilmek 
amacıyla her biri için ayrı ayrı PI kontrolcüleri kullanılırken; 
uydu sisteminin yönelim kontrolü için  PD kontrolcülerinin 
kullanılması tercih edilmiştir. Uydu yönelim kontrolü, bu 
lineer olmayan model denklerime uygun olacak şekilde 
MATLAB/Simulink yazılım araçları kullanılarak 
tasarlanmıştır. Kontrolcülerden elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılmış ve analiz edilmiştir. 

Abstract 

The design of feedback attitude control and estimation 
algorithms using reaction wheels as controller torque sources 
and the design of a multisensor integrated navigation system 
are developed for a three-axis stabilized Earth-orbiting 
microsatellite. Firstly, the fundamental parameters relevant to 
satellite attitude determination are defined, such as attitude 
sensors and actuators, the negative effects of space 
environment, the transformations between different coordinate 
frames, the equations of attitude dynamics/kinematics. These 
parameters are also used to set the satellite mathematical 
model until it has the expected high level of representing 
accuracy.  
 

While PI controllers were applied as a torque controller for 
each reaction wheels, PD controllers were used for overall 
satellite attitude control. Kalman filters were designed for 
noise removal and state estimation. Simulating of multi-sensor 
navigation model, satellite dynamic/kinematic model and 
controller model under various external disturbances with 
sensor noises are carried out by means of MATLAB/Simulink 
tool. The results obtained from the simulations with related 
approaches were compared and analyzed. 

1. Giriş 

Uyduların yönelim kontrolünü sağlamak amacıyla çeşitli 
kontrol ve tahmin algoritmaları kullanılmaktadır. Özellikle son 
yıllarda, maliyetlerinin daha uygun olması sebebiyle mikro 
uyduların geliştirilip üretilmesi tercih edilmektedir [1, 2, 3]. 
Literatürde, uydu yönelimini hassas şekilde sağlamak 
amacıyla kayar kipli kontrolcülerin (sliding mode controllers) 
[2, 6] veya gürbüz kontrolcülerin (robust controllers) [5, 6] yer 
aldığı çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.  
 

Bu çalışmada, Stuttgart Üniversitesi tarafından üretilen ve 
2017 yılında alçak dünya yörüngesine (Low Earth Orbit-LEO) 
yerleştirilen Flying Laptop (FLP) isimli mikro uydunun 
parametreleri kullanılmıştır. Uydunun yönelim ve kontrol 
altsistemi güneş sensörü, manyetometre, yıldız algılayıcı, 
jiroskop ve GPS sensörlerinden ve tepki tekerleri ile manyetik 
tork çubukları gibi eyleyicilerden oluşmaktadır [3, 11]. Tepki 
tekerlerinin tork üreteci olarak kullanıldığı bu çalışmada, 
ölçüm gürültülerinin de hesaba katılmasıyla elde edilen sensör 
verileri standart Kalman filtreleri (Kalman Filter-KF) 
kullanılarak tahmin edilmiştir. PD kontrolcüler, uydunun 
çevresel bozucu etkenler altında istenen yönelimi 
gerçekleştirebilmesini sağlamak ve elde edilen tahmini veriler 
ile talep edilen referans veriler arasındaki farkı minimize 
etmek amacıyla sisteme dahil edilmiştir.   

Tablo 1: FLP Uydusunun Temel Özellikleri [11] 

FLP Mikro Uydunun Özellikleri 

Boyut 60x70x80 cm 

Ağırlık 117 kg 

Yörünge Yüksekliği - Tipi ~700 km - Dairesel 

Yönelim Kontrolü Üç Eksende Kararlı 

2. Uydu Matematiksel Modeli 

Uydunun üç eksende kararlık göstermesi için gerekli 
matematiksel modeli bu bölümde açıklanmaktadır.   

1.1. Koordinat Sistemleri 

Uydunun yörüngedeki konumunu ve yönelimini; Euler açıları, 
kosinüs matrisleri (Direct Cosine Matrix -DCM) ve quaternion 
vektörleri kullanarak tanımlamak amacıyla farklı referans 
eksen takımlarından oluşan koordinat sistemleri 
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kullanılmaktadır. Bu çalışmada faydalanılan koordinat 
sistemleri şu şekildedir [8, 10]: 

 Dünya Merkezli - Atalet Koordinat Sistemi (ECI)  

 Dünya Merkezli - Sabit Koordinat Sistemi (ECEF) 

 Lokal Navigasyon Koordinat Sistemi (NED) 

 Lokal Yörünge Koordinat Sistemi (LLA) 

 Uydu Gövde Koordinat Sistemi 

    

Şekil 1: ECEF, NED, LLA ve Gövde Koordinat 
Sistemleri Arasındaki İlişki [14, 7] 

1.2. Uydu Dinamik Denklemleri 

Uydu dinamik denklemleri, uydunun yörünge ve pozisyon 
bilgilerini sağlamaktadır. Dış bozucu etkenler sebebiyle uydu 
üzerinde etkili olan bozucu torklar ( 𝑀 ) ile bu bozucu 
torkların etkisini yok etmek amacıyla tepki tekerleri gibi 
eyleyiciler tarafından üretilen kontrol torkları ( 𝑀 ) uydu 
dinamik denklemlerinin temelini oluşturmaktadır. Buna göre, 
uydu üzerine etki eden toplam tork değeri (𝑀 ) [4, 7, 8]:  

 𝑀 = 𝑀 +  𝑀                   (1) 

Uydunun bulunduğu yörünge yüksekliğinde etkili olan bozucu 
tork kaynakları ise şunlardır : 

 Yerçekimi Kuvveti Kaynaklı Bozucu Torklar (𝑀 ) 

 Aerodinamik Kaynaklı Bozucu Torklar (𝑀 ) 

 Güneş Işınımı Kaynaklı Bozucu Torklar (𝑀 ) 

 Manyetik Alan Kaynaklı Bozucu Torklar (𝑀 ) 

Bozucu torkların toplam değeri (𝑀 ):  

𝑀 =  𝑀 +  𝑀 + 𝑀 + 𝑀                (2) 

Toplam tork değeri, ECI koordinat sisteminde tanımlanan 
uydu açısal momentum değerinin (𝐻 ) zamana göre türevine 
eşittir. Bu ifade aynı zamanda uydunun kendi koordinat 
sistemine göre de (𝐻 ) tanımlanabilmektedir:  

𝑀 =  
⃗

=  
⃗

+ 𝑤 ⃗  ×  𝐻 ⃗                (3) 

Açısal momentum, uydunun ( 𝐻 = 𝐼  . 𝑤 ) ve tepki 
tekerlerinin (𝐻 = 𝐼  . 𝑤 ) momentum toplamına eşittir. 
Buna göre yeniden düzenlenen tork ifadesi aşağıda 
belirtilmiştir: 

𝐻 = 𝐻 + 𝐻                     (4)         

𝑀 =  �̇� + 𝑤 ×  𝐻 + ( �̇� + 𝑤 ×  𝐻 )           (5) 

𝑀 = 𝐼 . �̇� + (𝑤 × 𝐼 . 𝑤 ) + �̇� + ( 𝑤 × 𝐻 )    (6) 

Ters simetrik matris (skew symmetric) tanımı ( 𝛺(𝑤 ) ) 
kullanılarak tork denklemi aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:  

𝛺(𝑤 ) =   

0  −𝑤  𝑤

 𝑤 0  −𝑤

 −𝑤 𝑤 0
               (8) 

𝑀 = 𝐼  . �̇� + 𝛺(𝑤 ). 𝐼 . 𝑤 + �̇� + 𝛺(𝑤 ). 𝐻      (9) 

Tepki tekerleri tarafından uyduyu üç eksende stabil hale 
getirmek amacıyla aynı genlikte ancak ters yönde bir tork 
değeri üretilmektedir (�̇� , = −𝑀 ). Buna göre, uydunun 
ECI koordinat sistemine göre açısal hızı ( 𝑤 ), tork 
denklemleri kullanılarak ifade edilebilmektedir: 

�̇� = 𝐼 .  𝑀 − �̇� − 𝛺(𝑤 ). 𝐼 . 𝑤 − 𝛺(𝑤 ) . 𝐻          (10)   

Bu denklemlerde, FLP uydusuna ait diyagonal atalet matrisi:  

𝐼 =  
7.066197 0 0

0 6.950219 0
0 0 8.555828

                 (11)        

1.3. Uydu Kinematik Denklemleri 

Uydunun kinematik denklemleri, farklı koordinat sistemleri 
arasında dönüşüm sağlayan ve Euler açılarının trigonometrik 
ifadelerinden oluşan dönüşüm matrisleri ile bu matrislerde 
ortaya çıkan tekillik problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla 
kullanılan quaternion vektörlerini içermektedir.  
 

Dönüşüm matrisi, yuvarlama (roll-Φ), yunuslama (pitch-θ) ve 
sapma (yaw-ψ) açıları ile tercih edilen sıra ile ZYX 
eksenleri etrafında yapılan açısal dönüşleri ifade etmektedir. 
Bunun sonucunda, uydunun kendi koordinat sistemindeki 
konum vektörleri elde edilmektedir. Her bir açısal dönüş, bir 
matris ile ifade edilmekte ([𝐶 ],[𝐶 ],[𝐶 ]) ve bunların çarpımı 
da toplam dönüş matrisini oluşturmaktadır ([𝐶 ]): 

𝐶 = [𝐶 ] = [𝐶 ] = [𝐶 ] [𝐶 ] [𝐶 ]              (12) 

 

Şekil 2: Z,Y,X Eksenlerindeki Açısal Dönüşler [12] 

Konum vektörlerini yörünge ekseninden, uydunun kendi 
eksenine taşımak için bu vektörlerin dönüşüm matrisi ile 
çarpımı kullanılmaktadır:  

[𝑉] =  [ 𝐶 ] . [𝑉]               (13) 

Farklı eksenler etrafındaki dönüş açıları bilinen sistemler için 
quaternion vektör notasyonu (q , q , q ) aşağıdaki şekilde 
tanımlanmaktadır [8]: 

𝑞 , , = 𝑠𝑖𝑛   , , . 𝑖 + 𝑐𝑜𝑠   , ,              (14) 

Quaternion vektörleri, vektörel ( 𝑞 , 𝑞 , 𝑞 ) ve skalar ( 𝑞 ) 
bileşenlerden oluşmaktadır: 

𝑞 = 𝑞  𝑞  𝑞 = 𝑞 . 𝑖 + 𝑞 . 𝑗 +  𝑞 . 𝑘 + 𝑞                (15) 
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Dönüşüm matrislerinin, quaternion vektörleri ile tanımlanmış 
hali aşağıda belirtilmektedir: 

[𝐶(𝑞)] =

(𝑞 + 𝑞 − 𝑞 − 𝑞 ) 2(𝑞 .  𝑞 + 𝑞  . 𝑞 ) 2(𝑞 .  𝑞 −  𝑞  . 𝑞 )

2(𝑞 .  𝑞 − 𝑞  . 𝑞 ) (𝑞 − 𝑞 + 𝑞 − 𝑞 ) 2(𝑞 .  𝑞 + 𝑞  . 𝑞 )

2(𝑞 .  𝑞 + 𝑞  . 𝑞 ) 2(𝑞 .  𝑞 − 𝑞  . 𝑞 ) (𝑞 − 𝑞 − 𝑞 + 𝑞 )

      (16)   

Quternion vektörlerinin zamana göre türevi ise uydu durum-
uzay denklemlerini oluştururken kullanılmaktadır:  

�̇� = .  [ 𝛺(𝑤 ) ] . 𝑞                            (17) 

𝛺(𝑤 ) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0 𝑤 −𝑤 𝑤

−𝑤 0 𝑤 𝑤

𝑤 −𝑤 0 𝑤

−𝑤 −𝑤 −𝑤 0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                   (18) 

Açısal hızın yörünge koordinat sistemine göre tanımı : 

𝑤 = 𝑤 − [𝐶(𝑞)]  . 𝑤                     (19) 

𝑤 = [0 −𝑤 0]                               (20) 

𝑤 =  
µ

=
. ⁄

( . )
                (21) 

1.4. Uydu Matematiksel Modeli 

Uydunun doğrusal olmayan durum-uzay denklemleri açısal 
hızın, quaternion vektörünün zamana göre türevlerinden 
oluşmaktadır:  

�̇�
�̇�

=
𝐼 .  𝑀 − �̇� − 𝛺(𝑤 ). 𝐼 . 𝑤 − 𝛺(𝑤 ) . 𝐻  

 . 𝛺(𝑤 ) . 𝑞
             (22) 

Doğrusal sistem ( 𝑥 ) ve ölçüm ( 𝑦 ) modellerini ayrık 
zamanda tanımlayan durum-uzay modeli için genel ifade 
aşağıda belirtilmektedir. Bu denklemlerde yer alan gürültü 
bileşenleri (𝑤 ,𝑣 ) sıfır ortalamaya sahip Gauss beyaz gürültü 
fonksiyonlarıdır: 

𝑥 = 𝐴 . 𝑥 + 𝐵 . 𝑢 + 𝐺 . 𝑤                (23) 

𝑦 = 𝐶 . 𝑥 + 𝐷 . 𝑢 + 𝐻 . 𝑣                (24) 

Uydunun doğrusal olmayan dinamik ve kinematik 
denklemlerini, doğrusallaştırmak amacıyla belirlenen denge 
noktalarındaki (�̅� , 𝑦, 𝑢) sapma değerleri (∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑢) aşağıda 
belirtilmektedir:  

∆𝑥, 𝑦, 𝑢 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) − ( �̅�, 𝑦, 𝑢)                (25) 

Doğrusal olmayan denklemlere, Taylor açılımının indirgenmiş 
hali uygulandığında aşağıdaki denklemler elde edilmektedir: 

𝑥 ̇ = ∆�̇� + �̇̅� =  𝑓(�̅�, 𝑢) +
( ̅, )

∆𝑥 +  
( ̅, )

∆𝑢 + ⋯              (26) 

𝑦 = ∆𝑦 + 𝑦 = ℎ(�̅�, 𝑢) +
( ̅, )

∆𝑥 +  
( ̅, )

∆𝑢 + ⋯               (27) 

Buna göre durum-uzay modelinde yer alan matrislerin 
Jakobiyen tanımları aşağıda belirtilmektedir:  

∆�̇� = 𝐴. ∆𝑥 +  𝐵. ∆𝑢 → 𝐴 =
( ̅, )

 ;  𝐵 =  
( ̅, )

            (28) 

∆𝑦 = 𝐶. ∆𝑥 + 𝐷. ∆𝑣 → 𝐶 =
( ̅, )

;   𝐷 =
( ̅, )

             (29) 

Bu denklemler neticesinde sistem vektörleri şu şekilde 
tanımlanabilmektedir (𝑀 = 𝑀 − �̇� ): 

𝑥 = [𝑤 𝑞] → 𝑥 ̇ = [�̇� �̇�]                      (30) 

𝑦 =  [ 𝑤 𝑞  ]                              (31) 

𝑢 = [ 𝑀 ]                               (32) 

Doğrusallaştırma işleminin gerçekleştirildiği denge noktaları: 

 𝑤 =  𝑤 𝑤 𝑤  = [ 0 0 0 ]  

 𝑞 = [ 𝑞 𝑞 𝑞 𝑞  ] = [ 0 0 0 1 ]  

 𝐻 =  𝐻 𝐻 𝐻  = [ 0 0 0 ]  

Doğrusallaştırma işlemleri uygulandıktan sonra elde edilen 
durum-uzay denklemleri:  

�̅� . 𝑥 =  
𝐼 𝛺(𝐻 ) [0]

0.5[𝐼] 𝜕�̇� 𝜕𝑞⁄
 .

 𝑤
𝑞

                         (33) 

𝐵 . 𝑢 =  
[ 𝐼  ]

0
 . [ 𝑀  ]                (34) 

𝐶̅ . 𝑥 =  
𝐻
𝐻

 . 𝑥 =  
𝐼 0
0 𝐼

 .
∆𝑤

∆𝑞
              (35) 

𝐷 . 𝑢 = 0                  (36) 

̇
= . [𝛺(𝑤 )] + 𝑤 .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑞 𝑞 𝑞 𝑞 1 − 𝑞 −𝑞 𝑞

𝑞 𝑞 𝑞 𝑞 −𝑞 𝑞 1 − 𝑞

−1 + 𝑞 𝑞 𝑞 −𝑞 𝑞 −𝑞 𝑞

𝑞 𝑞 −1 + 𝑞 −𝑞 𝑞 −𝑞 𝑞 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                 (37) 

2. Uydu Çevresel Modeli 

2.1. Yörünge İlerletici Modeli 

NORAD tarafından sağlanan FLP uydusuna ait TLE (Two 
Line Of Elements) verileri kullanılarak temel yörünge 
parametleri elde edilebilmektedir (Tablo-2). TLE veri setine 
göre yörünge ilerletici modelinde kullanılan Kepler 
parametreleri ise Tablo-3’de listelenmiştir. 

Tablo 2: FLP Uydusunun TLE Veri Seti [13] 

Line TLE Veri Seti  

1 
42831U 17042G   19164.90037843 +.00000129 
+00000-0 +18434-4 0  9993 

2 
42831 097.5659 058.0490 0015745 077.4852 
282.8127 14.91002723104220 

Tablo 3: FLP Uydusunun Yörünge Parametreleri 

Parameters Value 

Yerberi (Perigee) 𝑟  591.0 km 
Yeröte (Apogee) 𝑟  612.9 km 
Periyot (Period) 𝑇 96.6 dk. 

Yarı Büyük Eksen (Semi-Major Axis) 𝑎 6972 km 
Eğim (Inclination) 𝑖 97.6° 

Yükseliş Düğüm Açısı 
(Right Ascension of Ascending Node) 

𝛺 58.049° 

Dış Merkezlilik (Eccentricity) 𝑒 0.00157 
Yerberi Açısı (Argument of Perigee) 𝜔 77.48° 
Ortalama Aykırılık (Mean Anomaly) 𝑀 282.81° 

Ortalama Hareket (Mean Motion) 𝑛 14.9 devir 
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Zamana göre değişen yörünge parametrelerini modellemek 
için kullanılan denklemler [8, 9]:  

�̇� = −  .
.

 . 𝑛. cos(𝑖) = − .
.

 .( )  
 . 𝑛. cos(𝑖)     (38) 

�̇�  =  .
.

 .( )  
 . 𝑛. (5. 𝑐𝑜𝑠 (𝑖) − 1)                          (39) 

𝑛 =
µ

 . 1 +  .
.

. 1 −  . 𝑠𝑖𝑛 (𝑖) . (1 − 𝑒 )     (40) 

 𝑅 = Dünya’nın ekvatoryal yarıçapı (6378 km) 

 𝑎  = Yarı büyük eksenin başlangıç değeri 

 𝑝 = Yörünge elipsinin yarıkiriş uzunluğu  

 𝐽  = Dünya basıklık katsayısı (0.00108263)  
 

Uydunun ortalama aykırılık ( 𝑀 ) değerinin ayrık zamanda 
değişimini modellemek için kullanılan denklemler ise şu 
şekildedir [8, 9]:  

𝑀 =  𝑀 +  𝑛. 𝑡                              (41) 

Dış merkezlilik aykırılığı (𝐸 ) için kullanılan denklem: 

𝐸 =  𝐸 +  
. ( )

 . ( )
                             (42) 

2.2. Yönelim Eyleyici Modeli 

Uydunun kontrol torkunu sağlamak amacıyla kullanılan tepki 
tekerleri PID kontrolcüler  kullanılarak modellenmiştir [5]: 

 

Şekil 3: Tepki Tekerleri Model Bloğu 

Tetrahedron konfigürasyonda yerleştirilen tepki tekerlerinin 
ürettiği tork değerini (𝑀 ) ve açısal momentumu (𝐻 ) 
hesaplamak için kullanılan mekaniksel denklemler aşağıda 
belirtilmiştir [5, 16]:  

𝑀 = 𝑘 . 𝑖 = 𝐼 .  �̇� + 𝑏. 𝑤                             (43) 

𝐻 = 𝐼  . 𝑤                               (44) 

 𝑏 = Viskoz sürtünme katsayısı 

 𝑘  = Tepki tekerleri motor torku katsayısı 

 𝐼 = Tepki tekerleri atalet matrisi 

 𝑤  = Tepki tekerleri açısal hızı 

 

 

Şekil 4: Tepki Tekerleri DC Motor Bloğu 

Tepki tekerlerinin DC motor modeli için kullanılan elektriksel 
denklemler şu şekildedir (𝑅 direnç, 𝐿 indüktans, 𝐼 akım):  

𝑉 =  𝑅. 𝐼 + 𝐿. (𝑑𝐼 𝑑𝑡⁄ ) + 𝑘 . 𝑤                  (45) 

DC motorun transfer fonksiyonları aşağıdaki denklemlerden 
elde edilmektedir (𝑘 = 𝑘 = 𝐾): 

𝑉(𝑠) = (𝑅 + 𝐿. 𝑠). 𝐼(𝑠) + 𝐾. 𝑤 (𝑠)                (46) 

𝑤 (𝑠) =
. ( )

.
                                  (47) 

( )

( )
=

.( . )

( . ).( . )
                  (48) 

( )

( )
=

( . ).( . )
                  (49) 

 

Tablo 4: FLP Uydusu Tepki Tekerlerinin Özellikleri 

Tepki Tekerleri (RW) 

Çıktı Değeri 
Kontrol Torku (𝑀 ) 

Açısal Momentumu (𝐻 ) 
Nicelik 4 adet  

Performans 
Mak. Açısal Momentum :±0.12 Nms 

Mak. Torque : ±0.015 Nm 
Kontrol Hızı 10 Hz 

3. Uydu Yönelim Kestirimi  

Yıldız izler ve jiroskop sensörlerinden alınan quaternion 
vektörü ve açısal hız verileri, uydunun doğrusallaştırılmış 
denklemleri kullanılarak tasarlanan standart Kalman 
filtrelerine girdi olarak gönderilmiş ve tahmini ölçüm değerleri 
üretilmiştir [16]. Bu çalışmada, Kalman filtreleri uydunun 
durum vektörlerinin ilerletilmesi ile kontrolcüler için gereken 
ölçüm değerlerini kestirmek amacıyla kullanılmaktadır.  

 
𝑤
𝑞  = 𝐻 . ∆𝑥 + 𝑅 . 𝑣                   (50) 

𝐻 . ∆𝑥 =  
𝐼 0
0 𝐼

 .
∆𝑤

∆𝑞
                 (51) 

𝑅 =  
𝐼 . 𝑅 0

0 𝐼 . 𝑅
 =

𝐼  . 10 0

0 𝐼  . 10
     (52) 

 𝑅  = Jiroskop ölçüm gürültü kovaryans matrisi  

 𝑅  =Yıldız algılayıcı ölçüm gürültü kovaryans 
matrisi 

 

Proses gürültü kovaryans matrisi için kullanılan değer: 

𝑄 = 𝐼7𝑥1 . 10−10                                  (53) 

Yönelim kestirimi için MATLAB/Simulink yazılım aracının 
hem standart hem de genişletilmiş Kalman filtre bloklarından 
faydalanılmıştır. Her iki tip filtre bloklarının çıktıları 
sensörlerden alınan ölçüm verileri ile karşılaştırılmış ve 
tahmini verilerin, ölçüm verilerini takip ettiği doğrulanmıştır 
(Şekil-6).  

4. PID Kontrolü  

Uydunun yönelim kontrolü için PD kontrolcüler ve her bir 
tepki tekeri için ayrı ayrı tasarlanan PI kontrolcüleri 
kullanılmıştır. Bu kontrolcüler için oransal, integral ve 
türevsel kazanç katsayıları (𝐾 , 𝐾 , 𝐾 ) için uygun değerler 
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verilerek, uydunun yönelimi için gerekli tork komutu 
üretilmiştir [17,18]: 

𝑀 = − 𝐾 . 𝑞 − 𝐾 . 𝑤                   (54) 

 𝑞  = Uydu quaternion hata vektörü  

 𝑤  = Uydu açısal hızı hata vektörü 

 

Şekil 5: Uydu Modeli Veri Akış Diyagramı 

 

 

Şekil 6: Kalman Filtreleri Model Bloğu 

Uydunun yönelim sensör ve eyleyicilerinin, çevresel bozucu 
etkenlerin, yörünge ilerleticisinin, PD kontrolcüleri ile birlikte 
yönelim kestirimi için kullanılan Kalman filtrelerinin 
MATLAB/Simulink ortamında modellenmiş hali aşağıdaki 
şekilde yer almaktadır [19]:  

 

Şekil 7: Uydu Yönelim Kontrolü Simulink Modeli 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, uydunun talep edilen yönelimi sağlaması için 
yuvarlama, yunuslama ve sapma eksenlerinde uygulanan 
açılara göre başlangıçta stabil kabul edilen uydu açısal hızları 
değişmiş ve uygulanan PD kontrolcülerinin etkisiyle tekrar 
stabil hale gelmiştir. Aynı şekilde, Euler açılarındaki değişim 
miktarı da talep edilen açı değerlerine zaman ilerledikçe 
eşitlenmiş ve bu sayede uydunun beklenen yönelimi 
gerçekleştirdiği doğrulanmıştır.  
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Özetçe 

Bu çalışmada dört kanatlı insansız hava aracının (İHA) 

doğrusal olmayan matematiksel modelinin elde edilmesi, 

davranış ve pozisyon kontrolünün sağlanması ve farklı 

denetleyici tiplerinin karşılaştırması ele alınmaktadır. İHA’ya 

ait matematiksel modelin elde edilmesinde Newton – Euler 

denklemlerinden yararlanılmıştır. Aracın belirli gürültü altında 

referans noktalara gidebilmesi için PID ve kayan kipli 

denetleyici tasarımı yapılmış ve denetleyiciler arasında 

karşılaştırma gerçekleştirilmiştir.  İlk olarak PID denetleyici 

pozisyon ve davranış için ayrı ayrı tasarlanmış ve katsayılar en 

iyi sonucu verecek şekilde seçilmiştir. Bu denetleyici 

kullanarak belirlenen referans noktalarına başarıyla 

ulaşabilmesine karşılık kalıcı durum hataları ile karşılaşılmıştır. 

Ardından kayan kipli denetleyici tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Kayan kipli denetleyici pozisyon ve davranış hatalarını 

düzeltmek için en iyi katsayılarla tasarlanmıştır. Kayan kipli 

denetleyici kullanıldığında dışarıdan eklenen gürültülere 

karşılık olarak gürbüz bir kontrol sağlanmıştır. Benzetim 

sonuçları Matlab/Simulink simülasyon ortamı kullanılarak elde 

edilmiştir. 

Abstract 

In this work, obtaining nonlinear mathematical model of 

four-winged unmanned air vehicle (UAV), behavior and 

position control of this vehicle and comparison of different 

controller types are discussed. Newton - Euler equations were 

used to obtain the mathematical model of UAV. PID and 

Sliding Mode Controller are designed for the vehicle to go to 

reference points under certain noise and disturbances. These 

two controllers are compared according to trajectory tracking. 

First, PID controller is designed to control position and attitude 

of quadrotor, and the coefficients are chosen for the best result. 

Even though quadrotor successfully reached the desired 

positions, steady state errors are occurred. Therefore, sliding 

mode controller is designed for control of position and attitude, 

coefficients of the controller is selected for the best result. 

Results are showed that sliding mode controller is a robust 

controller for nonlinear quadrotor system. Simulation results 

were obtained using Matlab/Simulink simulation environment.  

1. Giriş 

Son yıllarda robotik ve kontrol alanındaki gelişmeler ile 

insansız hava araçlarına olan ilgi akademik, endüstriyel ve 

askeri anlamda sürekli olarak artmaktadır. Bu sayede insansız 

hava araçları birçok yeni alanlarda kullanılmaya başlamıştır. Bu 

çalışma alanlarına arama kurtarma uygulamaları, orman 

yangınlarının otomatik olarak gözetlenmesi, kargo taşıma 

hizmetleri, sınır güvenliği gözetlemeleri, haritalama ve sinema 
sektörü gibi farklı birçok uygulama örnek olarak verilebilir. 

Quadrotorlar dört motorlu dikey iniş ve kalkış yapabilen 

hava araçlarıdır. Geleneksel hava araçlarının yanında mekanik 

karmaşıklığı daha azalmış ve sürekli olarak faydalı yük taşıma 

kapasitesi ve manevra kabiliyeti gelişmiştir. Quadrotorlar yapı 

olarak genellikle simetrik gövde yapısına sahip olup ağırlık 

merkezleri orta noktadadır. Merkezdeki oluşan net momenti 

sıfır yapabilmek için iki motor saat yönünde diğer iki motorda 

saat yönünün tersinde dönerek hareketi sağlanır. Quadrotorun 

eksenlerde hareketleri üç şekilde gerçekleşmektedir: (a) her iki 

motorun eşit rotasyonel hıza sahip olması ile quadrotorun kalkış 

ve iniş hareketleri gerçekleştirilir; (b) karşılıklı motorlar 

arasında oluşan rotasyonel hız farklarından dolayı yunuslama 

ve yuvarlanma açıları oluşmaktadır; (c) komşu motorların 

rotasyonel hız farklarından dolayı ise sapma açısı oluşmaktadır. 

Bu 3 farklı hareket şekli ile bir quadrotorun istenilen bir 

noktaya ulaşması ve/veya istenilen bir yörüngeyi takip etmesi 

sağlanabilmektedir. Quadrotorun referans olarak seçilen 

noktalara ulaşabilmesi için dış döngü ile konumunun iç döngü 
ile açılarını kontrol edilmesi gerekmektedir.  

Quadrotorun doğrusal olmayan matematiksel modelinin 

elde edilmesinde literatürde Euler-Lagrange ve Newton-Euler 

denklemleri gibi metotlar bulunmaktadır[1-4]. Bu çalışmada 

Newton-Euler denklemlerinden yararlanılmıştır ve quadrotorun 

doğrusal olmayan dinamik denklemleri elde edilmiştir. 

Literatürde döner kanatlı olan ve/veya olmayan insansız bir 

hava aracının denetlenmesinde ise birçok kontrolcü tipi 

kullanılmaktadır. Örnek olarak yapılan çalışmalarda 

quadrotorun birden fazla yörünge üzerinde denemeleri yapılmış 
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ve sonuçlar elde edilmiş[4-5]. Bu çalışmada ise farklı kontrol 

uygulamalarında da yaygın olarak kullanılan klasik PID tipi bir 

denetleyici ve kayan kipli kontrolcü ele alınmaktadır. Her iki 

kontrolcü tipide quadrotorun dikey kalkış, sapma açısı ve 
yörünge takibi gibi aynı hareketlerinde test edilmiştir. 

İlk olarak klasik PID tipi kontrolcü tasarlanmıştır. Bu 

denetleyicide oransal (P), integral (I) ve türevsel (D) katsayılar 

yörüngeyi en iyi şekilde takip edecek şekilde seçilmiştir. Sapma 

açısı dahilinde eklenen gürültüler ele alınarak hata grafikleri 

incelenmiştir. Sistemin hata değerlerini iyileştirmek ve yörünge 

takibinin en az hata ile yapılması amacıyla literatürde doğrusal 

olmayan sistemlerde kullanılan gürbüz kayan kipli kontrolcü 

tasarımı yapılmıştır. Kontrolcünün parametreleri Lyapunov 

kararlılık teorisine bağlı olarak en iyi yörünge takibini 

yapabilecek şekilde seçilmiştir. Sonrasında sapma açısı 

dahilinde eklenen gürültüler ele alınarak hata grafikleri elde 

edilmiştir. Bu çalışmanın ilerleyen kısımlarında ilk olarak bir 

quadrotora ait matematiksel modelin çıkarımı verilmektedir. 3. 

kısımda PID tipi ve kayan kipli denetleyici tasarımları 

gösterilmektedir. Bu denetleyicilerin kullanılması ile elde 

edilen benzetim sonuçları 4. bölümde verilmektedir. 5. kısımda 

ise elde edilen sonuçların tartışıldığı ve yakın gelecekte 
yapılması planlanan çalışmalara yer verilmiştir.   

2. Quadrotorun Matematiksel Model Çıkarımı 

Bir quadrotora ait eksen takımlarının detaylı gösterimi 

Şekil 1’de verilmektedir. Quadrotora ait gövde eksen takımı 

𝐵(𝑂𝑥𝑦𝑧) ile gösterilirken dünya eksen takımı ise 𝐸(𝑂𝑥𝑦𝑧) ile 

gösterilmektedir. Dünya koordinatlarında bir konuma ait 

pozisyon bilgisi [𝑥 𝑦 𝑧]′ ve lineer hız bilgisi ise [𝑢 𝑣 𝑤]′ 
ile gösterilmektedir. Gövde koordinatlarında Euler açıları 
[𝜙 𝜃 𝜓]′ sırasıyla yuvarlanma, yunuslama ve yalpa açılarını 

gösterirken, [𝑝 𝑞 𝑟]′ ise açısal hızları ifade etmektedir. 

Quadrotorun ağırlığı m, yerçekim kuvveti g, ağırlık 
merkezinden bir rotora olan uzaklık ise L ile simgelenmektedir. 

Gövde koordinatlarından dünya koordinatlarına geçiş R: 

𝐵(𝑂𝑥𝑦𝑧)  𝐸(𝑂𝑥𝑦𝑧) rotasyon matrisi kullanılarak 

sağlanmaktadır. Bu sayede gövde koordinatlarında yapılan 

açının dünya koordinatlarında pozisyon karşılığı elde 

edilmektedir. Bu şekilde quadrotorun açı değişimlerinin dünya 

koordinat sisteminde nasıl bir konuma karşılık geldiği 

belirlenmiş olmaktadır. Gövde koordinat sisteminde yunuslama 

açısı −𝝅 𝟐 < 𝜽 < 𝝅 𝟐⁄⁄  ile yuvarlanma açısı 

− 𝝅 𝟐 < 𝝓 < 𝝅 𝟐⁄⁄  ile ve yalpa açısı 𝝅 < 𝝍 < 𝝅 

sınırlandırılmıştır. Bu hareketi tanımlayan dönüşüm matrisi, 

𝑅 = 𝑅(𝜙, 𝜃, 𝜓) = 𝑅(𝑧, 𝜓)𝑅(𝑦, 𝜃)𝑅(𝑥, 𝜙) 

 

[𝑅𝐵
𝐸] = [

𝑠𝜃𝑐𝜓 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑠𝜙 − 𝑠𝜓𝑐𝜙 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜙 + 𝑠𝜓𝑠𝜙
𝑠𝜃𝑠𝜓 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑠𝜙 + 𝑐𝜓𝑐𝜙 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜙 − 𝑐𝜓𝑠𝜙
−𝑠𝜃 𝑐𝜃𝑠𝜙 𝑐𝜃𝑐𝜙

]      (1) 

ile gösterilmektedir. 

    Gövde koordinatlarından dünya koordinatlarında geçerken 

tanımlanan öteleme kinematiği; 

 

𝜐𝐸 = 𝑅𝐵
𝐸 . 𝜐𝐵                                (2) 

  

biçimindedir. Burada 𝝊𝑬  dünya koordinat ekseninde lineer hızı 

ve 𝝊𝑩 ise gövde koordinat sisteminde lineer hızı 

simgelemektedir. 

     

 

  
Şekil 1:Bir quadrotora ait örnek konfigürasyon. 

 

    Dünya koordinatlarından gövde koordinat sistemine 

geçerken tanımlanan rotasyonel kinematik denklem (3)’te 
verilmektedir; 

 

�̇�𝐵 = 𝑊−1. 𝛾 

(3) 

[

�̇�

�̇�
�̇�

] = [

𝑠𝜃𝑐𝜓 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑠𝜙 − 𝑠𝜓𝑐𝜙 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜙 + 𝑠𝜓𝑠𝜙
𝑠𝜃𝑠𝜓 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑠𝜙 + 𝑐𝜓𝑐𝜙 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜙 − 𝑐𝜓𝑠𝜙
−𝑠𝜃 𝑐𝜃𝑠𝜙 𝑐𝜃𝑐𝜙

] [
𝑝
𝑞
𝑟
]  

 

Burada �̇�𝑩 ve 𝜸 gövde koordinatlarında açısal hızları 

göstermektedir. 

    Quadrotorun dünya koordinat eksenlerinde ivmelenmesi;  

      

𝑚�̈� = 𝑔 + 𝑅𝜏𝐸 

(4) 

[
𝑥
�̈�
�̈�

̈
] = −𝑔 [

0
0
1
] +

𝜏𝐸

𝑚
[

𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜙 + 𝑠𝜓𝑠𝜙
𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜙 − 𝑐𝜓𝑠𝜙

𝑐𝜃𝑐𝜙
] − [

𝐾�̇� 𝑚⁄

𝐾�̇� 𝑚⁄

𝐾�̇� 𝑚⁄
]                

 

ile ifade edilir. Dünya koordinatlarında konum 𝑃 =
[𝑥 𝑦 𝑧]′, dünya koordinatlarında z ekseni boyunca oluşan 

tork ise 𝝉𝑬 ile gösterilmektedir. Quadrotorun kütlesi m, 

yerçekimi kuvveti ise g ile simgelenmiştir. Bozucu girişlerden 
olan havanın sürüklenme katsayısı ise K ile ifade edilmektedir. 

    Gövde koordinat sisteminde açısal ivmelenmeler denklem 
(5) de gösterilmiştir. 

 

𝜏𝐵 = 𝐼�̇� + 𝛾 𝑥 (𝐼𝛾) 

(5) 

[
�̇�
�̇�
�̇�

] = [

(𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧)𝑞𝑟/𝐼𝑥𝑥

(𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑥𝑥)𝑝𝑟/𝐼𝑦𝑦

(𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑦𝑦)𝑝𝑞/𝐼𝑧𝑧

] + [

𝜏𝜙𝑙/𝐼𝑥𝑥

𝜏𝜃𝑙/𝐼𝑦𝑦

𝜏𝜓/𝐼𝑧𝑧

] − [

𝐾. 𝑙. 𝑝 𝐼𝑥𝑥⁄

𝐾. 𝑙. 𝑞 𝐼𝑦𝑦⁄

𝐾. 𝑟 𝐼𝑧𝑧⁄

]        

 

    𝑰 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝐼𝑥𝑥, 𝐼𝑦𝑦 , 𝐼𝑧𝑧] quadrotor gövdesi simetrik yapıda 

olduğu için eylemsizlik matrisi sadece x, y, z eksenlerine etki 

eder. �̇� açısal ivmelenmeyi, 𝝉𝝓 yalpalama torkunu, 𝝉𝜽 

yunuslama torkunu ve 𝝉𝝍 sapma torkunu simgeler. 

Eksenlerde oluşan torkların, motorlarda oluşan açısal hızlarla 
olan bağıntısı ise denklem (6)’da verilmektedir. 
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[

𝑢1
𝑢2
𝑢3
𝑢4

] = [

𝜏𝐸

𝜏𝜙

𝜏𝜃

𝜏𝜓

] = [

𝑏
𝑙𝑏
0

−𝑘

𝑏
0

−𝑙𝑏
𝑘

𝑏
−𝑙𝑏
0

−𝑘

𝑏
0
𝑙𝑏
𝑘

] 

[
 
 
 
 
𝜔1

2

𝜔2
2

𝜔3
2

𝜔4
2]
 
 
 
 

   (6) 

    Quadrotorun motorlarının dönmesiyle olaşan açısal hızlar 

𝝎𝟏, 𝝎𝟐, 𝝎𝟑, 𝝎𝟒 ile gösterilmiştir ve açısal hızların karesi ile 

eksenlerde oluşan torklar elde edilmiştir. k motorlara ait 
kaldırma katsayısını ve b sürüklenme katsayısını gösterir.  

3. İHA İçin Kontrol Yaklaşımları 

Bu bölümde quadrotrun kontrolünde kullanılan PID ve 

kayan kipli kontrolcü çıkarımları yapılmıştır.  Quadrotor 

sisteminde ilk olarak referans x, y, z noktaları ve sapma (ψ) açı 

girdileri belirtilir. Yükseklik (irtifa) kontrolü z girişi ile, 

oryantasyon yani quadrotorun burun kısmının duruşunun 

kontrolü ψ açısı ile sağlanmaktadır. Son olarak x ve y eksen 

girdileri ile öncelikle quadrotorun belirtilen noktalara 

gidebilmesi için oluşması gereken yuvarlanma (ɸ) açısı ve 

yunuslama (Ɵ) açısı belirlenmektedir. Bu sebeple x ve y 

eksenlerinde kontrol sağlanırken aynı zaman da yuvarlanma ve 

yunuslama açılarında da kontrol sağlanmaktadır. Quadrotorun 
uçuş kontrol yapısı Şekil 2 de detaylı olarak gösterilmiştir.  

 

Şekil 2: Uçuş Kontrol Tasarımı 

3.1 PID Denetleyici Tasarımı 

   Son yıllarda, PID denetleyiciler basit ve tatmin edici 

performansları sebebiyle birçok kontrol mühendisliği 

uygulamasının merkezinde yer almaktadır [6]. PID 

denetleyicilerin katsayılarının belirlenmesinde farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Denetlenecek sistem modelinde 

belirsizliklerin ve bozucu girişlerin bulunmadığı durumlarda 

sistemin basamak ve frekans tepkilerinin kullanıldığı grafik 

tabanlı Ziegler-Nichols yöntemiyle katsayılar belirlenebilir [7]. 

Bunun haricinde sistemin geçici veya kalıcı durum 

performanslarını iyileştirmek amacıyla PID katsayılarının 

evrimsel algoritmalar kullanılarak bulunduğu hesaplamalı 

yaklaşımlar da bulunmaktadır [8]. İnsansız hava aracının 

kontrolünde olduğu gibi gerçek dinamik sistemlerin kontrol 

edilmesinde, sistemin modelindeki belirsizlikler ve çevresel 

faktörlerden kaynaklı bozucu girişlerin bulunmasından dolayı 

PID denetleyicinin katsayıları deneme yanılma yoluyla da 

iyileştirilebilir. Bu çalışmada PID kontrolcü katsayıları deneme 

yanılma ile belirlenmiş olup, tasarımı pozisyon kontrolü ve 

davranış kontrolü olarak iki alt başlıkta sunulmaktadır. 

3.1.1 Pozisyon Kontrolü 

Quadrotorun z eksen hareketi denklem (4) de gösterilmiştir 

ve giriş sinyali u1 ile kontrol edilir ve pozisyon kontrol 

bloğunda yeni u1 aşağıdaki gibidir.  

𝑢1 = 𝑘𝑝 (𝑧𝑟 − 𝑧) + 𝑘𝑑(�̇�𝑟 − �̇�) + 𝑘𝑖 ∫(𝑧𝑟 − 𝑧)𝑑𝑡 (7) 

Quadrotorun pozisyon kontrolünde x ve y ekseninde oluşan 

torklar direkt olarak giriş sinyali olarak verilmemektedir. Fakat 

x ve y eksen toklarına bağlı olarak referans ɸ ve Ɵ dönme 

açıları oluşmaktadır. Denklem 8 ve 9’da dünya 

koordinatlarında oluşan x ve y torkları gösterilmiştir.  

𝑢𝑥 = 𝑘𝑝 (𝑥𝑟 − 𝑥) + 𝑘𝑑  (�̇�𝑟 − �̇�) + 𝑘𝑖 ∫(𝑥𝑟 − 𝑥)𝑑𝑡 (8) 

𝑢𝑦 = 𝑘𝑝 (𝑦𝑟 − 𝑦) + 𝑘𝑑(�̇�𝑟 − �̇�) + 𝑘𝑖 ∫(𝑦𝑟 − 𝑦)𝑑𝑡 (9) 

X ekseni boyunca sadece Ɵ açısında, Y ekseni boyunca 

sadece ɸ açısında dönme oluşacağı için bu yönlerdeki referans 

açı değerleri 

𝜃𝑟 = arctan (𝑢𝑥
𝑚

𝑢1cos 𝜃
)                 (10) 

𝜙𝑟 = arctan (𝑢𝑦  
𝑚

𝑢1 cos 𝜙
)                 (11) 

biçiminde ifade edilir. 

3.2.2 Davranış Kontrolü 

Quadrotorda davranış kontrolü gövde koordinatlarında 

oluşan torklara uygulanmakta; sırasıyla ɸ, Ɵ ve ψ açıları u2, u3 

ve u4 tork ifadeleri ile kontrol edilmektedir. 

𝑢2 = 𝑘𝑝 (𝜙𝑟 − 𝜙) + 𝑘𝑑(�̇�𝑟 − �̇�) + 𝑘𝑖 ∫(𝜙𝑟 − 𝜙)𝑑𝑡            (12) 

𝑢3 = 𝑘𝑝 (𝜃𝑟 − 𝜃) + 𝑘𝑑(�̇�𝑟 − �̇�) +  𝑘𝑖 ∫(𝜃𝑟 − 𝜃)𝑑𝑡              (13) 

𝑢4 = 𝑘𝑝 (𝜓𝑟 − 𝜓) + 𝑘𝑑(�̇�𝑟 − �̇�) + 𝑘𝑖 ∫(𝜓𝑟 − 𝜓)𝑑𝑡           (14) 

Örnek olarak yuvarlanma ɸ açısının kontrolü sırasında 𝜙𝑟 

referans yuvarlanma açısıdır ve denklem (11) de 

hesaplanmaktadır. 

3.2 Kayan Kipli Kontrolcü Tasarımı 

Sistemlerin doğrusal olmayan dinamik modellerinde 

belirsizlikler ve parametrik yanlışlıklar ortaya çıkabilmektedir. 

Belirsizliklerin bulunduğu, bozucu girişler etkisinde olması 

muhtemel sistemlerin kontrolünde denetleyicilerin gürbüz 

olması beklenmektedir. Kayan kipli kontolcü de gürbüz 

kontrolcülerden bir tanesidir. Kayan kipli kontrolde takip 

edilmesini istediğimiz yörünge tanımladığımız kayma 

yüzeyinde tutulur, bu sayede belirsizliklerden ve parametrik 

hatalardan bağımsız hale gelmiş olur. Sistemi kayma yüzeyinde 

tutabilmek için anahtarlamalı kontrol kullanılır. Kayma 

yüzeyindeki hareketlerin durumu ise Lyapunov teoremi ile 

belirlenir. Lyapunov fonksiyonu anahtarlamalı kontrole bağlı 

olarak sınırlandırılır. Sistemin kayma yüzeyinde kalabilmesini 

garantilemek için Lyapunov fonksiyonunun sıfıra eşit olması 

gerekir. 

3.2.1 Pozisyon Kontrolü 

Pozisyon kontrolü dünya koordinatlarında gerçekleştiği 

için bu kısımda PID kontrolcü tasarımı yapılmıştır ve daha 

önceki PID kontrolcü ile pozisyon kontrolünün anlatıldığı 

bölümdeki denklemler aynen kullanılmıştır. Pozisyon kontrolü 

ile u1  𝒖𝒙,  𝒖𝒚, 𝝓𝒓 ve 𝜽𝒓 hesaplanmıştır.  

3.2.2 Davranış Kontrolü 

Davranış kontrolü gövde eksen koordinatlarında ɸ, Ɵ ve ψ 

üzerinde gerçekleştirilmektedir. İlk olarak kayma yüzeyi 

yörünge takip sırasında oluşan hataya göre seçilmesi ve 

Lyapunov fonksiyonun 𝑆𝑆 ̇ < 0 sağlaması gerekmektedir.  
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Dönme(ɸ ve Ɵ) ve oryantasyon (ψ) açılarında oluşan 

hatalar ve her bir eksen için kayma yüzey denklemleri aşağıda 

belirtilmektedir. 

𝑒𝜙 = 𝜙𝑟 − 𝜙                 𝑒𝜃 = 𝜃𝑟 − 𝜃        𝑣𝑒    𝑒𝜓 = 𝜓𝑟 − 𝜓 

𝑆𝜙 = �̇�𝜙 + 𝜆𝜙𝑒𝜙            𝑆𝜃 = �̇�𝜃 + 𝜆𝜃       𝑣𝑒      𝑆𝜓 = �̇�𝜓 + 𝜆𝜓𝑒𝜓 

Örnek olarak yuvarlanma ɸ açısının kontrolü için 

Lyapunov denklemi 𝑉(𝑆𝜙) =
1

2
𝑆𝜙

2  olarak belirlenmiştir. 

Lyapunov fonksiyonun türevi 0 dan küçüktür dolayısıyla �̇�𝜙 

negatiftir. 

�̇�𝜙 = �̈�𝜙 + 𝜆𝜙�̇�𝜙 

�̇�𝜙 = (�̈�𝑟 − �̈�) + 𝜆𝜙�̇�𝜙 

[�̇� �̇� �̇�] =  [�̈� �̈� �̈�] ve yukarıdaki �̈� yerine dinamik 

denklem (5) de bulduğumuz eşitliği yazıldığında kontrol girişi 
olarak belirlenen yeni u2 torku; 

𝑢2 =
𝐼𝑥𝑥

𝑙
[−�̇��̇� (

𝐼𝑦𝑦−𝐼𝑧𝑧

𝐼𝑥𝑥
) + �̈�𝑟 + 𝜆𝜙�̇�𝜙 + 𝑘𝜙𝑠𝑎𝑡(𝑆𝜙)]          (15) 

olur.  

Denklem (15) deki işlemler Ɵ ve ψ eksenleri için aynı 

şekilde uygulanmış ve yeni u3 ve u4 torkları aşağıdaki gibi 

bulunmuştur.  

𝑢3 =
𝐼𝑦𝑦

𝑙
[−�̇��̇� (

𝐼𝑧𝑧−𝐼𝑥𝑥

𝐼𝑦𝑦
) + �̈�𝑟 + 𝜆𝜃�̇�𝜃 + 𝑘𝜃𝑠𝑎𝑡(𝑆𝜃)]           (16) 

𝑢4 = 𝐼𝑧𝑧[−�̇��̇� (
𝐼𝑦𝑦−𝐼𝑥𝑥

𝐼𝑧𝑧
) + �̈�𝑟 + 𝜆𝜓�̇�𝜓 + 𝑘𝜓𝑠𝑎𝑡(𝑆𝜓)]         (17) 

Denklem (15,16,17) de belirtilen 𝝀 ve k pozitif katsayılardır. 

Bu çalışmada kayan kipli denetleyicilerde sıklıkla karşılaşılan 
keskin geçişleri (tırlamayı) düşürmek ve yumuşatmak için 

signum fonksiyonu yerine doyum fonksiyonu kullanılmaktadır. 

4. Benzetim Sonuçları 

Bu çalışmada simülasyonlar Matlab/Simulink ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk kısmında önerilen PID ve 

kayan kipli kontrolcü yapıları dizayn edilmiştir. Kontrolcülerin 

karşılaştırmalarını yapabilmek için aerodinamik kuvvetler, 

havanın sürükleme katsayısı ve oryantasyon bozukluğu 

quadrotor sistemine aynı parametreler ile eklenmiştir. 

Benzetim sonuçlarında referans yörüngeler turuncu ile 
verilirken, quadratorun izlediği yol mavi renkte gösterilmiştir. 

Başlangıçta dünya koordinatlarına göre quadrotorun 

pozisyonu [0 0 0] 𝑚 ve gövde koordinatlarında açılar da 
[0 0 0] 𝑟𝑎𝑑 olarak alınmıştır. Quadrotorun izlemesi 

gereken rota zamana bağlı olarak Tablo 1’de gösterildiği 

biçimde belirlenmiştir. Simülasyonu gerçekleştirilen 

Quadrotora ait model parametreleri ise Tablo 2’de 

gösterilmektedir. Quadrotor verilen referans noktalara 

ulaşırken pozisyonunda oluşan hatalar grafikler üzerinde 

detaylandırılmıştır. 

Tablo 1: Referans Noktalar 

 T=10 T=20 T=30 T=40 T=50 

𝑥𝑟 0.6 0.3 0.3 0.6 0.6 

𝑦𝑟 0.6 0.6 0.3 0.3 0.6 

𝑧𝑟 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Tablo 2: Quadrotor Model Parametreleri 

 

4.1. PID Denetleyici Benzetim Sonuçları 

Bu bölümde quadrotorun takip etmesi istenen rota ve PID 

denetleyici kullanarak quadrotorun izlediği yörünge takibi 

Şekil 3’de verilmiştir. Daha sonra Şekil 4, 5 ve 6’da sırasıyla x, 

y ve z eksenlerindeki referanslar ve quadrotorun hareketi aynı 

şekil üzerinde gösterilmektedir. Quadrotorun referans rotaları 

zamana bağlı olarak başarılı bir şekilde takip ettiği 

gözlenmiştir. 

 
Şekil 3: PID denetleyici ile 3 boyutlu yörünge takibi 

       Şekil 4: Quadrotorun x ekseni boyunca zaman bağlı 

hareketi 

Belirlenen yörüngenin takibi sırasında z, yuvarlanma, 

yunuslama ve yalpalama eksenlerindeki gözlemlenen kontrol 

işaretleri sırasıyla U1, U2, U3 ve U4 ile belirtilmiş olup Şekil 

7’de gösterilmiştir. Yuvarlanma ve yunuslama eksenlerinde 

oluşan torklar yardımıyla quadratorun x ve y eksenlerindeki 

hareketi gerçekleşmektedir. Ayrıca referans yörüngeye göre 

yalpalama açısının sisteme ilk başta eklenmesinden dolayı U4 

m 1.1 Kg 

L 0.21 m 

Ixx = Iyy 1.22 Ns2/rad 

Izz 2.2 Ns2/rad 

K 1 Ns/m 

g 9.81 m/s2 

b 5 N/s2 

k 2 N/ms2 
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tork değişiminin sadece ilk başlangıçta gerçekleştiği ve daha 

sonra sıfır olarak devam ettiği gözlemlenmektedir. Referans 

yörüngeye göre z eksenindeki hareket sabit olduğundan dolayı 

U1 torku quadratorun istenilen yüksekliğe ulaşmasından sonra 
sabit kalmaktadır. 

 

Şekil 5: Quadrotorun y ekseni boyunca zamana bağlı hareketi 

 

Şekil 6: Quadrotorun z ekseni boyunca zamana bağlı hareketi 

 
Şekil 7: Referans yörünge takibinde oluşan kontrol işaretleri 

4.2. Kayan Kipli Denetleyici Benzetim Sonuçları 

Bir önceki bölümde belirlenen yörüngenin takibi kayan 

kipli denetleyici ile gerçekleştirildiğinde denetleyicinin 

performansı Şekil 8’de gösterilmektedir. Ortaya çıkan yörünge 

incelendiğinde bu denetleyicinin PID’ye göre daha başarılı bir 

şekilde referansı takip ettiği gözlenmektedir. Rota takibinin x, 

y ve z eksenlerindeki detaylı analizi sırasıyla Şekil 9, 10 ve 

11’de gösterilmiştir. 

Şekil 8: Quadrotorun üç boyutlu düzlemde kayan kipli 

denetleyici ile yörünge takibi 

 

Şekil 9: Quadrotorun x ekseni boyunca zamana bağlı hareketi 

Şekil 10: Quadrotorun y ekseni boyunca zamana bağlı hareketi 

Belirlenen yörünge takibi sırasında gözlemlenen kontrol 

işaretleri her bir eksen için Şekil 13’te gösterilmektedir. Kayan 

kipli denetleyici ve PID denetleyici için x ve y eksenlerindeki 

hareketler sırasıyla U2 ve U3 torklarına bağlı olarak 
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gerçekleşmektedir. Hesaplanan torklar incelendiğinde kayan 

kipli denetleyicinin yörünge takibi performansının yanında 

kontrol işaretleri bakımında da daha başarılı olduğu 

gözükmektedir. Örneğin U2 ve U3 torklarının değişimi 

sırasında kontrol işaretlerinin daha az salınımlı ve daha hızlı 

tepki verdiği görülmektedir. Bununla birlikte kayan kipli 

denetleyici kullanıldığında oluşan U4 torkunun 1 saniyenin 

altında hızlı bir şekilde tepki vererek quadatorun oryantasyon 

açısını düzelttiği gözlemlenirken, bu süre PID denetleyici 

kullanıldığında 3 saniyeyi bulmaktadır.   

 

Şekil 11: Quadrotorun z ekseni boyunca zamana bağlı hareketi 

 

Şekil 13: Quadrotorun referans yörünge takibi sırasında oluşan 

kontrol işaretleri 

Ayrıca kayan kipli denetleyicinin oluşturulmasında 

pozisyon kontrolü için PID denetleyici kullanıldığından z 

ekseninde oluşan U1 torkunun değişimi kayan kipli denetleyici 

ve PID denetleyici için birbiriyle aynı olmaktadır.  

5. Tartışma 

Bu çalışmada dört kanatlı bir insansız hava aracının 

doğrusal olmayan matematiksel modelinin çıkartılması ve bu 

aracın belirlenen yörüngeyi PID ve kayan kipli denetleyici 

kullanarak takip etmesine ilişkin sonuçlar verilmektedir. İlave 

olarak bu denetleyici tipleri kalıcı durum performans kriteri 

bakımından analizleri yapılmıştır. İlk olarak referans girdileri 

x, y, z ve ψ eksenlerinde verilmiştir. Daha sonrasında x ve y 

eksenlerinde quadrotorun hareketi sırasında oluşan Ɵ ve ɸ 

referans açıları oluşturulmuştur. Dünya koordinat eksenlerinde 

x, y ve z eksenlerindeki hatalar sürekli olarak denetleyiciler ile 

kontrol edilmiş ve hatanın sıfıra gitmesi sağlanmıştır. Gövde 

koordinatlarında da aynı şekilde ɸ, Ɵ ve ψ açıları sürekli olarak 

kontrol edilmiş ve açılarda oluşan hataların denetleyicilerle 
kontrol edilerek sıfıra gitmesi sağlanmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre PID tipi denetleyicinin belirli 

gürültü altında ve eklenen sapma açısı dahilinde yörüngeyi 

başarıyla takip ettiği gösterilmiştir. Fakat elde edilen sonuçlar 

için kalıcı durum hatası ele alınmış ve kayan kipli kontrolcü 

tasarımı yapılmıştır. Kayan kipli kontrolcüye ait sonuçlar analiz 

edildiğinde, x ve y eksenlerindeki kalıcı durum hata oranı PID 

denetleyiciye göre çok daha az olduğu gösterilmiştir. Bunun 

yanı sıra her iki denetleyiciye ait sonuçlarda eksenlerde dönme 

noktalarında oluşan bozulmalar (0,0,0) noktasında eklenen 0.5 

rad’lık sapma açısı ve dışarıdan eklenen gürültülerden dolayı 

oluştuğu gösterilmiştir. Kayan kipli kontrolcünün doğrusal 

olmayan bir quadrotor sistemine gürbüz bir tepki verdiği 
gözlenmiştir. 

Bunlara ek olarak PID ve kayan kipli denetleyici için 

kontrol işaretleri incelenmiştir. Kullanılan farklı denetleyici 

tiplerinde, sapma açısının ve dışarıdan eklenen gürültünün 

kontrol işaretlerine olan etkileri karşılaştırıldığında kayan kipli 

denetleyicinin kontrol işaretlerinin PID denetleyiciye göre daha 
az salınımlı ve daha hızlı olduğu bulunmuştur. 

İleride yapılması planlanan çalışmalar arasında ise 

pozisyon ve davranış kontrolü için ikinci dereceden kayan kipli 
denetleyicinin dizayn edilmesi bulunmaktadır.    
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Özetçe 

Bu çalışmamızda tasarladığımız kanat çırpan bir mekatronik 

sistemin tasarımı ve sistemin hareket mekanizmasının çırpma 

hareketini nasıl gerçekleştirdiği anlatılmıştır. Bu kapsamda, 

kanat açıklığı ve kanat uzunluğuna bağlı olarak elde edilen 

kaldırma kuvveti değeri ve kanat geometrisinin değişmesine 

bağlı olarak bu kuvvet değerlerindeki değişim gözlemlenmiştir. 

Biyomimetik özellikleri ve verimli çalışması nedeniyle sabit ve 

döner kanatlı hava araçlarına bir alternatif olarak böyle bir 

çalışma kullanılabilir. Gerekli çırpma hareketi, fırçasız bir DC 

motorun dönme hareketinin dişliler vasıtasıyla krank-biyel 

mekanizması yardımıyla kanatlara aktarmasıyla 

gerçekleşmektedir. Kanat çırpma hareketi ile kanat çevresinde 

hava sirkülasyonlarının laminar akıştan türbülanslı akış 

bölgesine yaklaştırılmasıyla kaldırma kuvveti değeri daha fazla 

elde edilebilmektedir. Bu nedenle çırpma frekansı, 

mekanizmanın kaldırma kuvvetine etki edebilecek aerodinamik 

parametreleri ve sonlu elemanlar yöntemi(FEM) ile 

COMSOL® çoklu fizik ortamında yapılan analizlerle kaldırma 

kuvveti değerleri gösterilmiştir. 

Abstract 

In this study, the design of flapping wing mini air vehicle 

(FWMAV) and how the FWMAV performs the flapping 

movement with the help of crank-rocker mechanism is 

presented in addition how to obtain lift forces with aspect ratio, 

wing span, and wing area and then  we  observed that how lift 

forces changed while wing shape geometry is changing. 

FWMAV have become a popular research topic in recent years 

and can be an alternative to fixed and rotary wing aircraft due 

to their biomimetric properties and efficient operating range. 

The required flapping motion is achieved by transferring the 

rotational motion of a brushless DC motor to the crank-rocker 

mechanism by means of gears. Lifting force can be obtained by 

generating air circulations around the wing with the flap 

movement. Aerodynamic parameters that can affect the 

aerodynamic forces are presented. For a wing that can be placed 

in the mechanism, the aerodynamic force values were obtained 

by analyzing them in COMSOL® environment. 

1. Giriş 

Günümüzde insansız hava araçları (İHA) sivil ve askeri gibi 

alanlarda kullanılmakta ve teknolojileri gün geçtikçe 

ilerlemektedir. İHA platformları geleneksel olarak sabit kanatlı 

veya döner kanatlı olarak uygulanmaktadır. Çırpan kanatlı İHA 

mekanizmalar ise yüksek manevra kabiliyeti ve biyomimetik 

uygulama olanağı sayesinde yüksek ölçüde kamuflaj 

sağlayabildikleri için geleneksel sistemlerin yerine bir alternatif 

olarak görülmektedir. Kanat çırpan İHA sistemleri küçük 

boyutları sayesinde kullanım ve taşınabilirlik yönüyle daha 

etkilidir. 

Çırpan kanat konusunda çalışmalara bakıldığı zaman, farklı 

boyutlarda ve farklı çırpma mekanizmaları ile çalışan hava 

araçları bulunmaktadır[1]. Çırpan kanat hava araçlarında kanat 

açıklığı, kanat uzunluğu ve kanat genişliği gibi terimlere bağlı 

olarak kaldırma değeri elde edilmektedir. Bu değerlerin 

değişmesine bağlı olarak kaldırma kuvveti de değişim 

göstermektedir. Bu konu ile alakalı olarak Karasek’in yapmış 

olduğu çalışmalar mevcuttur. Hava aracının boyutuna, kanat 

uzunluğuna, kanat açıklığı ve genişliği gibi değerlere bağlı 

olarak çalışma frekansı ve kaldırabileceği yükün de değişkenlik 

gösterebildiğini ortaya gözlenmiştir. [2]. 

Wan-Huang‘ un üzerinde çalışmış olduğu bir başka 

çalışmada ise kanat profili iki boyutta analiz edilmiştir. Bu 

analize göre kaldırma ve sürüklenme kuvvetleri çıktıları 

alınmıştır. Yapılan analiz düzeninde hava akımı değişken iken 

kanat profili sabit tutulmuştur ve bu sebeple kanat profili 

değişkenliğine bağlı olarak kaldırma kuvvetlerinin değişkenliği 

bu çalışmada görülmemektedir[3].Chuang-Lih-Miao tarafından 

yapılan araştırmada ise sabit hava profilinde kıvrımlı bir kanat 

yapısının oluşturacağı kaldırma ve sürünme kuvvetleri 

incelenip düz bir kanat yapısı ile karşılaştırılmış, normal 

operasyonlarda yapılar bir fark oluşturmayıp, tırtıklı yapının 

türbülanslı akışlarda yaptığı değişimler gösterilmiştir.[4] 

Buchmann ve Radespiel tarafından yapılan çalışmada 

F0808 kanat profili için XFLR5 ortamı üzerinde gösterilmiştir. 

Bu analiz yöntemi aktif olarak çırpma hareketi ve bu hareketin 

ortaya koyduğu bir lift kuvvetine sahip değildir. Bu çalışma 

süresince yapılmış olan analiz sırasında  değişen açılarda 

süzülme yaparak çırpan kanat hava aracı davranışı taklit 

edilmeye çalışılmıştır[5].Yang tarafından yapılan çalışmada 20 

cm kanat açıklığına sahip kanat çırpan mekanizması için 

COMSOL ortamı üzerinde sıvı-katı etkileşimi analizleri 

yapılmış ve yaklaşık çırpma frekanslarında değişken hava akış 

hızının kaldırma kuvvetine olan etkisi gösterilmiştir[6]. 

Bu çalışmada benzer ölçülere kanat yapılarında geometrik 

değişimlerin kaldırma kuvvetlerine etkisini görmek için farklı 

geometrilerdeki kanat profilleri analiz edildi. Çıkan 

sonuçlarımızda ise bu değişiklin düzenli bir sistemde etkisini 

gözlemlemeye çalıştık. Bir çırpan kanatlı hava aracının 
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kinematik modellemesi, kuvvet aktarım mekanizması ve üç 

boyutlu olarak değişken kanat profilleri ile laminer akış altında 

çırpma hareketinin simülasyonu ve bu simülasyonlara bağlı 

olarak geometrik değişimlerin kaldırma kuvveti üstündeki 

değişimi gözlenmiştir. 

2. Sistem Tasarımı 

 Bu çalışmada fırçasız DC motor ile çalışan ve krank-

biyel mekanizması ile çırpma hareketinin yapıldığı bir tasarım 

tercih edilmiştir. Krank-biyel mekanizması ile motorun 

oluşturduğu dönme hareketi gövdenin yan yüzeyine paralel 

olacak şekilde salınım yaptırılmaktadır. Mekanizmanın hafif ve 

dayanıklı olması için yapılar karbon fiber plakalardan 

yapılmıştır. Sistemin yönlendirilebilmesi için iki servo motor 

ile kontrol edilen bir kuyruk kısmı eklenmiştir. Tüm sistem 

parçaları  Tablo 1’de gösterilmiş olup ile mekanizma ağırlığı 

366 gr olmaktadır. Sistemin taşıyabilmesi istenen faydalı yük 

ağırlığı 122 gr’dır. Kanat tasarımı için kullanılacak olan 

referans kütle 488 gr’dır. 

 

Şekil 1:Kanat çırpma mekanizması için kullanılan 

parçalar ve konumlandırmaları 

 

 

Tablo 1: Kanat çırpan mekanizma parçaları 

 

Kanat tasarımı için yapının biyomimetrik özelliklere yakın 

olması için kuşlar için geçerli olan ampirik parametreler 

kullanılacaktır.Bu parametreler sistemin kütlesinin 

fonksiyonları olup şu şekilde gösterilir[7,8,9]: 

 

𝑙 = 1.17𝑚 0.39                                     (1) 

  𝑆 = 0.16𝑚0.72                                      (2) 

𝑓𝑘𝑎𝑛𝑎𝑡 = 3.87𝑚−0.33                                    (3) 

 

Bu formüllerde m sistem kütlesini,  𝑙  kanat açıklığını,  𝑆 

kanat alanını,  𝑓𝑘𝑎𝑛𝑎𝑡  ise çırpma frekansını belirtmektedir. 

Ampirik parametrelere bağlı sistem parametreleri Tablo 2’deki 

gibi gösterilmektedir. 

 

 

3. Krank-Biyel Modeli 

Sistem için kullanılan krank-biyel mekanizması kinematik 

zincir olarak yukarıda gösterilmiş olup uzunluklara ilişkin 

değerler Şekil 2’de ifade edilmiştir. Şekilde r1 değeri dönme 

hareketi yapan parça ile bağlantı noktası arasındaki 

mesafeyi,  r2 değeri salınım yapan parça ile bağlantı noktası 

arasındaki mesafeyi,  r3  değeri ise sabit nokta ile salınım 

noktası araındaki mesafeyi göstermektedir. x değeri  r3 

uzunluğunun dikey değerini, e değeri  r3 uzunluğunun yatay 

değerini, 𝛾 döner parçanın açısını, 𝛿 bağlantı parçasının açısını 

belirtmektedir. 

 

Şekil 2: Krank-biyel mekanizması ve kullanılan 

mekanizmanın kinematik zincir gösterimi 

 

Tasarlanan sistemde r1  10,00 milimetre ve r2  31,04 

milimetre olarak belirlenmiştir. Döner parça ile salınım parçası 

simetrik olarak yerleştirilmiştir. Bu nedenle e = 0 olur.Bu 

durumda mekanizma fonksiyonları (4),(5) yazılır[10]: 

 

x = 𝐫𝟐 [
𝐫𝟏

𝐫𝟐
cos 𝛾 + √1 − (

𝐫𝟏

𝐫𝟐
sin 𝛾)

𝟐
]               (4) 

 

ẋ =
−𝐫𝟏(x sin 𝛾)

x−𝐫𝟏 cos 𝛾
�̇�                             (5) 

 

Kanat yapısının krank-biyel mekanizmasına bağlı olarak 

oluşturduğu çırpma fonksiyonu (6) şekilde yazılır: 

 

 𝜉(𝛿) = sin−1 (
ℎ−x

𝑝
)                            (6) 

 

Fonksiyonda ℎ  değeri çırpma mekanizmasının salınım 

normali ile sabit nokta arasındaki mesafeyi,  𝑝  krank-biyel 

mekanizmasının bağlandığı nokta ve omuzlar arasındaki 

mesafeyi belirtmektedir.  Tasarlanan mekanizma için 𝑝 değeri 

21,04 milimetre olarak seçilmiştir.

Parça Kütle 

Karbonfiber Gövde 260,49 gr 

Fırçasız DC Motor 53,74 gr 

20A Motor Sürücü 19,00 gr 

Kuyruk Servoları 20,32 gr 

RC Alıcı 12,45 gr 

Faydalı Yük 122,00 gr 

Toplam 488,00 gr 

Parametre Değer 

𝑙 0,884 𝑚 

𝑆 0,0897 𝑚2 

𝑓𝑘𝑎𝑛𝑎𝑡  5,04 𝐻𝑧 

 

Tablo 2: Kuş fizyolojine bağlı parametreler göre 

elde edilen mekanizma ölçüleri 
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4. Simülasyon ve Deney 

4.1 Simülasyon 

Simülasyon için aynı kanat açıklığına ve kanat alanı sahip 

3 farklı geometrili kanat yapısı COMSOL Multiphysics ortamı 

üzerinde analiz edilmiştir. Simülasyon sonucu ile benzer 

parametrelere sahip kanatların geometrilerine bağlı olarak 

kanat üzerine uygulanacak kaldırma kuvvetinin ne kadar 

değişebileceği ölçülmesi hesaplanmıştır. Simülasyonlar için 

kullanılacak kanatların ölçüleri Tablo 3‘de verilmiştir. 

 

 

  

Simülasyon için kullanılan farklı şekillerdeki kanat profili 

geometrileri ve çırpma anında kanat yüzeyine etkiyen basınç 

noktaları Şekil 5’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5: Referans kanat geometrileri ve kanat çırpma 

sırasındaki basınç merkezlerinin gösterilmesi 

 

Simülasyon sonucunda kanatlardan Tablo 4’de gösterilen 

değerler elde edilmiştir. Kullanılan modeller yüksüz 

mekanizmayı kaldırmak için gerekli kuvveti üretmektedir. 

Kanat modellerinin oluşturdukları kaldırma kuvveti farkı tercih 

edilecek faydalı yük değerini etkilemektedir. Şekil 5.A’de 

gösterilen kanat istenilen faydalı yük değerini kaldıracak 

kuvveti üretebilmektedir. Diğer referans kanatlarda oluşan fark 

faydalı yük değerini %25 azaltmaktadır. İstenilen yapı 

görünümü için Kanat C daha uygun bir tercih olmuştur.  

 

Tablo 4: COMSOL ortamında analiz edilen kanatlar için 

mekanizmaya etki edecekleri maksimum kuvvet değerleri 

 

Şekil 6: Bir tam çırpma için COMSOL ortamında elde edilen 

kaldırma kuvveti sonuçları 

4.2 Deney 

Deney mekanizmasında kanat tercihi olarak biomimetrik 

yapılara daha yakın olan Kanat C profili kullanılmıştır. Kanat 

C profili çeyrek bir elips şekilde olup istenilen kanat alanı 

değeri için veter(chord) uzunluğu 21 cm olarak seçilmiştir. 

Deneyde kullanılan kanat için çok hafif ve dayanıklı olan 

poliüretan kaplı polikarbonat yapılı Icarex polyester film tercih 

edilmiştir. Oluşturulan polyester kanat profili epoksi yapıştırıcı 

ile karbon fiber çubuklardan oluşturulmuş iskelete 

sabitlenmiştir. 

 

Şekil 7: Deneysel kanat çırpan mekanizması ve seçilen 

kanadın üstten görünümü ve ölçüleri 

 
Şekil 3: Motor açısına göre kanat açısının konumu 

yukarıdaki şekilde farklı r1 değerleri verilerek kanat çırpan 

genliğine etkisi gösterilmiştir 

Parametre Değer 

𝑙 1,08 𝑚 

𝑆 0,0791 𝑚2 

𝑓𝑘𝑎𝑛𝑎𝑡  5 𝐻𝑧 

 

Tablo 3: Simülasyon profilleri için kullanılacak kanat 

ölçüleri ve çırpma frekansı 

 

Kullanılan Model 
Maks. Kaldırma Kuvveti 

Değeri 

Kanat A 4,7798 N 

Kanat B 4,4604 N 

Kanat C 4,4862 N 
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Deneyde tek kanat,çırpma mekanizmasına yerleştirilmiş ve 

mekanizma bir mengene yardımıyla sabitlenmiştir. Oluşturulan 

yapı hassas bir tartıya sabitlenerek kanat çırpma sonucunda 

oluşacak kaldırma değeri oluşan ağırlık farkından hesaplanarak 

tek kanat için kaldırma değeri 224,79 gr olarak bulunmuştur. 

Tasarlanmış olan deneysel düzenek Şekil 8’de olduğu gibi 

hazırlanmıştır. Elde edilen kaldırma kuvveti, yapılmış olan 

analiz sonucu gözlemlenen kaldırma kuvveti ve parametreler 

doğrultusunda belirlenmiş olan referans kütle bilgisi Tablo 5’te 

verilmiştir. 

  

Şekil 8: Sabitlenen kanat çırpma mekanizması ve mekanizma 

için tepe genlikteki görünümü 

 

Tablo 5: Tercih edilen kanat için referans değer,simülasyon ve 

gerçekleme değerlerinin karşılaştırılması 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada istenen fiziksel parametrelere bağlı olarak 

kanat çırpan mekanizmasında aynı kanat açıklığına ve kanat 

alanına sahip kanatlarda kaldırma değerleri arasındaki profil 

değişiklikleri gösterildi. Bu değişikliklerin mekanizma 

operasyonunu engelleyecek kadar büyük değerlerde olmadığı 

gözlemlendi. Ampirik parametrelerle elde ettiğimiz ölçülerin 

fiziksel modelleme için kullanılabileceğini gösterildi. Kütlesi 

bilinen bir kanat çırpan mekanizması için kanat tercihinin nasıl 

yapılması gerektiği tartışıldı. Kanat çırpan mekanizmalar için 

kanat tercihi için gerekli ölçülerin seçiminde pratik bir 

matematiksel yaklaşım bulunmamakla beraber kuş fizyolojisi 

için geçerli olan parametrelerin yapay bir mekanizma için ne 

derece geçerli olduğu tartışmalıdır. Çalışmamızda 122 gr’ lık 

bir faydalı yük taşımasını istediğimiz 366 gr’ lık bir mekanizma 

için ampirik yaklaşımlar kullanılıp elde edilen değerlere göre 

kanat tasarımları yapılıp bu kanatlar karşılaştırılmıştır. Deney 

ve simülasyon sonucu, kanatların temel mekanizmayı 

kaldırabilecek kadar kuvvet üretebildiği ve birbirlerine yakın 

değerler ortaya çıkardığı ancak hedeflenen ağırlığın %93’ünü 

ve gerekli faydalı yük kapasitesinin %75’ini taşıyabildiği 

gözlemlendi. Şimdiye dek yapılmış çalışmalarda kanat çırpan 

mekanizmalarında kanadın geometrik yapısının kaldırma 

kuvveti üzerinde etkisi gözlemlenmemiş ve bu parametrik 

olarak ifade edilemediği için biyomimetik kanat şekillerinin 

kaldırma kuvveti verimini nasıl değiştireceği belirsiz kalmıştı. 

Parametreler ile hesaplanan kaldırma kuvveti ile parametreler 

sabit tutularak sadece geometrisiyle oynanan kanatların, kanat 

çırpma esnasında oluşan kaldırma kuvvetinde yüksek bir 

değişim olmadığı gözlemlenmiştir, bu sonuç ise bizi 

biyomimetik yapıyı oluştururken hesaplanan kaldırma 

kuvvetinden oluşacak veya oluşması düşünülen herhangi bir 

kayıp olmadığını göstermiştir. Bunun yanı sıra daha önceleri 

deney yapılamadığı için parametrik hesaplamaların doğrulu 

konusunda var olan güvensizlik de bu deney ile doğrulanmıştır. 

İleri çalışmalarda ampirik parametrelerin değişik kütle ve 

frekans değerleri için kullanılarak, parametrelerin değişen 

platform büyüklükleri için kullanılabilirliği gösterilebilir. 

Kompleks kanat geometriklerinin yapıların kanat kaldırma 

kuvvetini nasıl değiştireceği ve buna bağlı faydalı yük 

değerinin seçiminin nasıl olacağı gösterilebilir. 

Kaynakça 

[1] M. Ryan and H.-J. Su, “Classification of Flapping Wing 

Mechanisms for Micro Air Vehicles,” in Volume 4: 36th 

Mechanisms and Robotics Conference, Parts A and B, 

2012. 

[2] Y. Nan, M. Karásek, M. E. Lalami, and A. Preumont, 

“Experimental optimization of wing shape for a 

hummingbird-like flapping wing micro air vehicle,” 

Bioinspiration & Biomimetics, vol. 12, no. 2, p. 26010, 

Mar. 2017. 

[3] T. Wan, C.-K. Huang."Numerical simulation of flapping 

wing aerodynamic performance under gust wind 

conditions." in Proc. of the 26th, 2008, pp. 983-993. 

[4] S. -W. Chuang, F. -L. Lih, J. -M. Miao. "Effects of 

Reynolds number and inclined angle of stroke plane on 

aerodynamic characteristics of flapping corrugated 

airfoil." Journal of Applied Science and Engineering, 

2015, pp. 247-256. 

[5] N. Buchmann and R. Radespiel, “Computational Three-

Dimensional Flapping-Wing Analysis,” AIAA Journal, 

vol. 52, no. 1, pp. 203–206, Jan. 2014 

[6] L. -J. Yang,A. -L. Lee, H. -C. Lee, E. Balasubramanian, 

W. He. "The three-dimensional flow simulation of a 

flapping wing." Journal of Marine Science and 

Technology, vol. 26, no. 3 pp.297-308, Jun. 2018. 

[7] C. H. Greenewalt, “The flight of birds: The significant 

dimensions, their departure from the requirements for 

dimensional similarity, and the effect on flight 

aerodynamics of that departure,” Transactions of the 

American Philosophical Society, vol. 65, pp. 1–67, 1975. 

[8] J. M. V. Rayner, “Form and function in avian flight,” in 

Current ornithology, ed. R. F. Johnston: Plenum, 1988, pp. 

1–66. 

[9] W. An Introduction To Flapping Wing 

Aerodynamics,New York:Cambridge University Press. 

Shyy,2013. 

[10] O. Turhan,Makina Teorisi. İstanbul: Nobel Yayınları, 

pp.48-49 

 

 

Kullanılan Model Kaldırma Kuvveti Değeri 

Referans Kütle 4,7872 N 

Analiz – Kanat C 4,4862 N 

Deney – Kanat C 4,4088 N 
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Özetçe 

Son yıllarda, MEMS ve elektrik motor teknolojilerindeki 

gelişmelere bağlı olarak farklı konseptlerde insansız hava 

araçları üzerine araştırmalarda bulunulmaktadır [1]. Özellikle 

dikey yönde kalkış yapabilen ve daha sonra yatay doğrultuda 

seyir edebilen, hibrit yapıya sahip araçlar üzerine birçok örnek 

mevcuttur. Bu çalışma kapsamında dikey yönde iniş ve kalkış 

yapabilen bir hava aracı için kavramsal itki sistemi tasarımı ele 

alınmış ve Euler-Lagrange yöntemi kullanılarak sistem modeli 

elde edilmiştir. Önerilen sistemde, dönme ekseni etrafında 

hareket edebilen iki adet nozullu fan yardımıyla, lüle (nozul) 

çıkışında oluşan hava yönlendirilerek, itki vektör kontrolü ile 

sistemin kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Aracın havada 

dengede kalabilmesi için geri besleme doğrusallaştırma 

yöntemi kullanılarak öncül bir denetleyici geliştirilmiş ve 

bununla ilgili benzetim sonuçları verilmiştir. Ele alınan 

denetleyici ile sistemin istenen durumlarının kontrol 
edilebildiği görülmüştür. 

Abstract 

In recent years, studies have been carried out on unmanned 

aerial vehicles in different concept depending on the 

developments in MEMS and electric motors [1]. Especially, 

there are many applications on hybrid systems which able to 

take-off in vertical direction and cruise horizontal direction. In 

this study, a conceptual propulsion system for an aerial vehicle 

capable of vertical take-off and landing have been proposed and 

system model is obtained using Euler-Lagrange method. 

Proposed system has two tilting electric ducted fan in order to 

control system’s states by thrust vector control. A preliminary 

controller based on feedback linearization has been developed 

to hover control and simulation results are given. It was 

observed that desired states of the system could be controlled 
with proposed controller. 

 

1. Giriş 

Günümüzde insansız hava araçları (İHA), hem sivil hem de 

askeri birçok alanda kendine yer bulmaktadır. Keşif ve 

gözetleme, tarım uygulamaları, hava fotoğrafçılığı, arama-

kurtarma faaliyetleri gibi görevlerin yanında; faydalı yüklerin 

(kamera, sensör, radar, patlayıcı vb.) kullanımına olanak 

sağlayan çok farklı görevler de icra edebilmektedir. İhtiyaçlar 

doğrultusunda bu sistemlerin kanat ve itki yapıları değişkenlik 

gösterir. Bazı sistemler sabit kanatlı iken, bazıları şekil 

değiştirebilen ya da hareket edebilen kanatlara sahiptir. 

Bununla beraber sistemleri hareket ettirmek için kullanılan jet 

motorları, içten yanmalı motorlar, elektrik motorları gibi çok 

farklı itki sistemleri mevcuttur. 

Operasyonel olarak kısıtlı bir alandan havalanması istenen 

İHA’lar için dikey yönde iniş ve kalkış yapabilme (DYİK, Ing.: 

Vertical Take-off and Landing – VTOL) özelliği birçok avantajı 

beraberinde getirmektedir. Genellikle pervaneye (Ing.: rotary 

wing) sahip (helikopter, quadrotor vb.) sistemlerin 

havalanabilmesi için uzun pistlere ya da fırlatma araçlarına 

gerek yoktur. Diğer yandan yere inebilmelerine yardımcı 

olacak paraşüt vb. ilave ekipmanlara da ihtiyaç duymaz. Bu gibi 

avantajları nedeniyle son yıllarda hem sivil/ticari, hem de askeri 

alanda DYİK İHA’lar üzerine birçok çalışma mevcuttur. Tüm 

bu olumlu özelliklerinin yanında, pervaneli sistemler bazı 

dezavantajlara da sahiptir: Sabit kanatlı (Ing.: fixed wing) hava 

araçları aerodinamik kaldırma kuvvetlerinden yararlanırken, 

pervaneli sistemler havada kalabilmek için gerekli olan 

enerjinin tamamını itki sisteminden karşılar ve bu durum daha 

fazla enerji tüketmelerine neden olur. Ayrıca seyir hızları sabit 
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kanatlı araçlara kıyasla daha düşüktür. Bu tarz olumsuzlukların 

üstesinden gelebilmek, hem de DYİK yapabilme özelliğinden 

yararlanabilmek amacıyla hibrit yapıda İHA’lar üzerinde 

çalışmalar yapılmaktadır. Hibrit hava araçlarında genellikle, 

dikey yönde havalandıktan sonra uçuş kontrol yöntemi 

değiştirilerek aracın yatay doğrultuda hareket etmesi sağlanır. 

Böylece hem DKYİ yapabilmekte, hem de yatay doğrultuda 

seyir edebilmektedir.  

Literatürde farklı yapılara sahip hibrit İHA’lar mevcuttur. Bazı 

sistemlerde [2] kontrol amacıyla bir eksen etrafında hareket 

edebilen rotorlar kullanılırken, bazılarında ise çıkış lülesinde 

havayı yönlendirmek için hareketli kontrol yüzeyleri [3] 

mevcuttur. Bazılarında [4] itki oluşturmak için içten yanmalı 

motorlar yer alırken, bazılarında elektrik motorları, bazı 

sistemlerde [5]  ise her ikisi beraber kullanılmaktadır. İtki, bazı 

sistemlerde tek bir motor tarafından sağlanırken, bir başkasında 

[6] birden fazla motor kullanılabilmektedir. İtkiyi oluşturan 

pervaneler bazılarında açık iken bazılarında etrafında bir gövde 

bulunmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, DYİK yapabilen ve daha sonra yatay 

doğrultuda seyir edebilen bir İHA için iniş ve kalkış 

yapabilmesine, aynı zamanda dikey doğrultuda dengede 

durmasına olanak sağlayan bir itki sistemi önerilmiştir. 2. 

bölümde bu sistemle ilgili kavramsal tasarım çalışmalarından 

bahsedilmiş, 3. bölümde ise sistem modelinin elde edilmesi ile 

ilgili bilgiler verilmiştir. 4. bölümde önerilen sistemin dikey 

doğrultuda dengede durabilmesini sağlayan öncül bir kontrolcü 

yapısı ve elde edilen ilk benzetim sonuçları aktarılmıştır. Son 

bölümde ise elde edilen sonuçlar tartışılmış ve gelecekte 

yapılacak çalışmalardan bahsedilmiştir. 

2. Kavramsal Sistem Tasarımı 

Önerilen sistemin kontrolü ve itkisinin sağlanması amacıyla 

elektrik motorları tarafından tahrik edilen iki adet nozullu fan 

(Ing.: electric ducted fan) ve bunları tek bir eksende (kütle 

merkezinde) döndüren servo motorlar kullanılacaktır. Fanların 

kanatçık (Ing.: blade) açıları birbirine göre terstir (saat ve saatin 

tersi yönde) ve aynı yönde itki oluşturmak için fanlar zıt yöne 

dönmektedir. Bu yöntemle fanların üzerinde oluşan sürüklenme 

(Ing.: drag) momentlerinin etkisinin birbirini dengeleyerek, z-

ekseninde oluşacak bozucu momentlerinin en aza indirilmesi 

amaçlanmıştır. Fanların hızlarının kontrolü ESC (Ing.: 

electronic speed controller) elektroniği ile gerçekleştirilecektir. 

Bu ürünler, dışarıdan aldıkları PWM (Ing.: pulse width 

modulation) sinyalleri ile motorun hızını kapalı döngü olarak 

kontrol ederler. Servo motorlar tarafından nozullu fanlar 

döndürülerek oluşan itkinin yönlendirilmesi sağlanacak, 

böylece aracın itki-vektör yönlendirilmesi ile kontrol edilmesi 

ele alınacaktır.  

Sistemin enerjisi, yüksek enerji kapasiteleri ve düşük ağırlıkları 

nedeniyle Li-Po bataryalar ile sağlanacaktır. Hava aracında, 

kontrol algoritmalarının çalıştırılacağı bir uçuş bilgisayarı 

(‘Single Board Computer’ kullanılacaktır) ile uçuş bilgisayarı 

ve diğer alt bileşenler (sensörler, elektronik kartlar, servo 

motorlar) arasındaki veri alış-verişini sağlayan ayrı bir yardımcı 

işlemci (Şekil 1) yer alacaktır. Sistemin yöneliminin 

belirlenmesi için 3 eksende açısal hız, ivme ve manyetik alan 

ölçümü yapabilen AÖB (Ataletsel Ölçüm Birimi, Ing.: Inertial 

Measurement Unit - IMU) yer alacaktır. Bunun yanında aracın 

yerden yüksekliğini ölçmek amacıyla lazer ya da ultrasonik 

mesafe ölçer kullanılması planlanmaktadır.  

 

Şekil 1: Sistemde yer alan alt bileşenlere ait veri akışı şematiği 

3. Kavramsal Sistemin Modellenmesi  

Sistem dinamiğinin elde edilmesi, hareket benzetimi, kontrolcü 

tasarımı, yörünge planlaması, alt bileşen isterlerinin (servo 

motor, pervane motoru ve sensörlerin seçimi, mekanik yapının 

optimize edilmesi vb.) belirlenmesi gibi birçok konuda fayda 

sağlamaktadır. Bu bölümde, kavramsal tasarımı yapılan 

hareketli iki rotora sahip İHA için sistem dinamiği çıkarılarak 

hareket denklemleri elde edilmiştir. Hareket denklemlerinin 

elde edilmesinde farklı yöntemler mevcut olmakla birlikte bu 

çalışmada Euler-Lagrange metodu kullanılmıştır.  

Sistem modeli elde edilirken aşağıdaki yaklaşımlarda 

bulunulmuştur: 

 

 Sistemde kullanılan gövdeler ve bağlantılar rijittir. 

 Rotorlar ile ana gövde arasındaki mafsal, rotorların 

kütle merkezindedir. 

 Ana gövdeye ait atalet matrisi simetriktir. 

Sistem üç adet hareketli gövdeden oluşmaktadır (Şekil 2): Ana 

gövdeye dönel mafsal ile bağlı sağ ve sol rotorlar, geri kalan 

tüm alt bileşenlerin üzerine monte edildiği ana gövde. Bu 

nedenle sistem modeli çıkarılırken çoklu gövde dinamiği 

yaklaşımından yararlanılmıştır.  

 

3.1 Genel Tanımlar 

3.1.1 Koordinat Sistemleri ve Genelleştirilmiş Koordinatlar 

Çoklu gövde dinamiği yönteminde her bir gövdenin ağırlık 

merkezi için Şekil 2’de gösterildiği gibi ayrı birer koordinat 

sistemi tanımlanmıştır. Ataletsel koordinat sistemi 𝒞𝑖, sol rotora 

ait koordinat sistemi 𝒞𝑙, sağ rotora ait koordinat sistemi 𝒞𝑟, ana 

gövdeye ait koordinat sistemi 𝒞𝑏 ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Referans koordinat sistemleri, genelleştirilmiş 

koordinatlar ve sisteme etki eden kuvvetler 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

433



Sisteme ait genelleştirilmiş koordinatlar; ana gövde koordinat 

sisteminin ataletsel koordinat sistemine göre pozisyonu 𝜺 =
[𝑥  𝑦  𝑧]𝑇, yönelimi [𝜙  𝜃  𝜓]𝑇, sol ve sağ rotorun ana koordinat 

sistemine göre dönü açıları sırasıyla [𝛼  𝛽]𝑇 kullanılarak, 

 𝒒 = [𝑥 𝑦 𝑧 𝜙 𝜃 𝜓 𝛼 𝛽]𝑇 (1) 

şeklinde seçilmiştir. 

 

3.1.2 Dönüşüm Matrisleri 

Herhangi bir rijit nesnenin uzaydaki yönelimini tanımlamak 

için farklı yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada Euler açıları 

kullanılmıştır. Bu yöntemde koordinat sisteminin her bir 

eksenindeki dönmeyi belirten üç adet (yuvarlanma, yunuslama, 

sapma) açı tanımlanır (𝜙, 𝜃, 𝜓). Bu açılar yardımıyla koordinat 

sistemleri arasındaki dönüşüm matrisleri elde edilir. Farklı 

dönüşüm sıralamaları mevcut olmakla birlikte bu çalışma 

kapsamında Z-Y-X Euler dönüşüm matrisi kullanılmıştır. Bu 

yönteme göre ataletsel koordinat sistemi ile ana gövde 

koordinat sistemi arasındaki dönüşüm matrisi, 

 

𝑹𝑖
𝑏 = [

𝑐𝜃𝑐𝜓 𝑐𝜃𝑠𝜓 −𝑠𝜃
𝑠𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 − 𝑐𝜙𝑠𝜓 𝑠𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 + 𝑐𝜙𝑐𝜓 𝑠𝜙𝑐𝜃
𝑐𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 + 𝑠𝜙𝑠𝜓 𝑐𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 − 𝑠𝜙𝑐𝜓 𝑐𝜙𝑐𝜃

]      (2) 

 

olarak bulunur. Burada 𝑠𝜙 = sin(𝜙) , 𝑐𝜙 = cos (𝜙) ifade eder. 

𝑹𝑖
𝑏  dönüşüm matrisi, ataletsel koordinat sistemindeki bir 

büyüklüğün ana gövde koordinat sistemine taşınması amacıyla 

kullanılmaktadır. Dönüşüm matrislerinin özelliklerini 

kullanarak ana gövde koordinat sistemi ile ataletsel koordinat 

sistemi arasındaki dönüşüm matrisi de 𝑹𝑏
𝑖 = (𝑹𝑖

𝑏)
−1

= (𝑹𝑖
𝑏)

𝑇
 

olarak ifade edilir. 

 

Benzer şekilde sol ve sağ rotorların koordinat sistemleri ile ana 

gövde koordinat sistemi arasındaki dönüşüm matrisleri, 

 𝑹𝑙
𝑏 = [

𝑐𝛼 0 𝑠𝛼
0 1 0

−𝑠𝛼 0 𝑐𝛼
]       (3) 

 𝑹𝑟
𝑏 = [

𝑐𝛽 0 𝑠𝛽
0 1 0

−𝑠𝛽 0 𝑐𝛽
]   (4) 

olarak elde edilir. Dönüşüm matrislerinin birleştirilmesi ile sol 

ve sağ rotorların koordinat sistemleri ile ataletsel koordinat 

sistemi arasındaki dönüşüm matrisleri sırasıyla 𝑹𝑙
𝑖 = 𝑹𝑏

𝑖 . 𝑹𝑙
𝑏 ve 

𝑹𝑟
𝑖 = 𝑹𝑏

𝑖 . 𝑹𝑟
𝑏 olarak elde edilir. 

3.2 Hareket Denklemleri 

Hareket denklemlerinin elde edilmesinde Newton-Euler ve 

Lagrange yöntemleri kullanılmaktadır.  Newton-Euler 

yönteminde gövdelerin bağlı oldukları eklemler tarafından 

kısıtlanan dinamikler, bu eklemler üzerindeki etki tepki 

kuvvetleri bulunarak ifade edilebilir. Yani hareket 

denklemlerinin sistemi doğru modelleyebilmesi için, eklemler 

üzerindeki kısıt kuvvetlerinin de bulunmasını gerektirmektedir. 

Bu durum, hareket denklemlerini karmaşıklaştırmaktadır. 

Diğer yandan Lagrange yöntemi, sistemin kinetik ve potansiyel 

enerjileri üzerinden kısıt kuvvetlerine ihtiyaç duymadan 

hareket denklemlerini türetilmesine izin verir. Bu nedenle, çok 

gövdeli sistemlerde Lagrange tabanlı yöntemler tercih 

edilmektedir. Ele alınan sistem için de Lagrange yöntemi 

kullanılmıştır. 

 

3.2.1 Lagrange Formulasyonu  

Hareket denklemleri, kinetik enerji (𝒯) ile potansiyel enerjinin 

(𝒰)  farkı şeklinde tanımlanan Lagrangian ( ℒ = 𝒯 − 𝒰 ) 

kullanılarak Euler-Lagrange denklemi yardımıyla,  

 

𝑑

𝑑𝑡
(

∂ℒ

∂�̇�
)

𝑇
− (

∂ℒ

∂𝒒
)

𝑇
= 𝓠                (5) 

 

eşitliği çözülerek elde edilir. Burada 𝓠 , genelleştirilmiş 

koordinatlar (𝒒) ile ilişkili olan genelleştirilmiş kuvvetlerdir. 

3.2.2 Kinetik ve Potansiyel Enerjilerin Elde Edilmesi 

Sistemin toplam potansiyel enerjisi (𝒰) , her bir gövdenin 

potansiyel enerjilerinin toplamı 𝒰 = ∑ 𝒰𝑗𝑗  şeklinde elde edilir 

(𝑗 = 𝑙, 𝑟, 𝑏). Her bir gövdelye ait potansiyel enerji, 

 

𝒰𝑗 = 𝑚𝑗 . 𝒈𝑇 . 𝒑𝑗        (6)      

 

eşitliği ile bulunabilir. Burada 𝑚𝑗  ilgili gövdenin ağırlığı, 𝒈 =
[0  0  g]𝑇 ataletsel koordinat sisteminde ifade edilen yer çekimi 

ivmesi vektörü, 𝒑𝑗  ise ilgili gövdenin ağırlık merkezinin 

ataletsel koordinat sisteminde ifade edilen pozisyon 

vektörüdür.  

 

Sistemin toplam kinetik enerjisi (𝒯) , yine her bir gövdenin 

kinetik enerjilerinin toplamına eşittir. Kinetik enerji, iki 

bileşenden oluşur: 1) Öteleme kinetik enerji. 2) Dönel kinetik 

enerji. Her bir gövdeye ait öteleme kinetik enerji, 

 

𝒯𝑗
𝑡 =

1

2
. 𝑚𝑗 . (�̇�𝑗)

𝑻
. �̇�𝑗    (7) 

 
dönel kinetik enerji ise,  

𝒯𝑗
𝑟 =

1

2
. (𝑹𝑖

𝑗
. 𝝎𝑗)𝑇 . 𝑰𝑗 . (𝑹𝑖

𝑗
. 𝝎𝑗)      (8) 

eşitlikleri ile elde edilir. Burada �̇�𝑗  ilgili gövdenin ağırlık 

merkezinin ataletsel koordinat sisteminde tanımlı doğrusal hız 

vektörü, 𝝎𝑗  ilgili gövdenin ataletsel koordinat sisteminde 

tanımlı açısal hız vektörü, 𝑰𝑗 ise gövdenin ağırlık merkezine ait 

gövde koordinat sisteminde tanımlı atalet matrisidir. Sonuçta 

sistemin toplam kinetik enerjisi 𝒯 = ∑ 𝒯𝑗
𝑡 + 𝒯𝑗

𝑟
𝑗  şeklinde 

bulunabilir. 

 

3.2.3 Genelleştirilmiş Kuvvetlerin (𝓠) Elde Edilmesi 

Sistem üzerine (bozucu etkiler hariç), pervanelerin oluşturduğu 

itki kuvvetleri ve sürüklenme momentleri ile rotorları döndüren 

servo motorların momentleri etki etmektedir. Uygulanan bu 

kuvvetlerin, genelleştirilmiş koordinatlar üzerine nasıl etki 

ettiğini belirlemek amacıyla, kuvvetlerin uygulandığı 

koordinatlar ile genel koordinatlar arasındaki dönüşüme ait 

Jacobian matrisleri kullanılmıştır.  

 

Sanal iş prensibi göz önünde bulundurulduğunda 

genelleştirilmiş koordinatlar üzerinde yapılan iş, sisteme etki 

eden kuvvetler tarafından yapılan işe eşit olduğundan 

genelleştirilmiş kuvvetlerin elde edilmesinde aşağıdaki eşitlik 

kullanılır [9]: 

 

𝝉 =  𝑱𝑇(𝒒). 𝛾                    (9) 
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Burada 𝝉  genelleştirilmiş kuvvetler, 𝑱 = [
𝑱𝜐

𝑱𝜔]  Jacobian 

matrisi, 𝛾  ise sistem üzerine etki eden ataletsel koordinat 

sisteminde tanımlı kuvvetlerdir. 

 

Servo motor momentleri, genelleştirilmiş koordinatlarda yer 

alan rotor açılarına (𝛼, 𝛽) direk etki ettiği için bu momentlerin 

aktarımında kullanılan Jacobian matrisleri                                  

𝑱𝛼 = [𝟎1𝑥6 1 0]𝑇  ve 𝑱𝛽 = [𝟎1𝑥6 0 1]𝑻   olarak kolayca 

ifade edilir. 

Rotorlar tarafından oluşturulan kuvvet ve momentlere ait 

Jacobian matrislerinin bulunabilmesi için pervanelerin ataletsel 

koordinat sisteminde tanımlı doğrusal ve açısal hız 

vektörlerinin, genelleştirilmiş koordinatlar ve hızların 

fonksiyonu olarak bulunması gerekir. Bu amaçla sol ve sağ 

pervaneye (𝑛 = 𝑙𝑝, 𝑟𝑝) ait, ataletsel koordinat sisteminde 

tanımlı doğrusal hız vektörleri (�̇�𝑛)  

 

𝒑𝑛 = 𝒑𝑏 + 𝑹𝑏
𝑖 . 𝒑𝑛

𝑏                  (10) 

 

�̇�𝑛 = �̇�𝑏 + �̇�𝑏
𝑖 . 𝒑𝑛

𝑏 + 𝑹𝑏
𝑖 . �̇�𝑛

𝑏                 (11) 

 

eşitliği ile elde edilir. Burada 𝒑𝑛
𝑏  ilgili pervanenin ana gövde 

koordinat sisteminde tanımlı pozisyon vektörüdür. Benzer 

şekilde açısal hız vektörleri (𝝎𝑛); 

 

𝝎𝑛 = 𝝎𝑏 + 𝑹𝑏
𝑖 . 𝝎𝑛

𝑏                  (12) 

 

eşitliği ile elde edilir. Burada 𝝎𝑛
𝑏  ilgili pervanenin ana gövde 

koordinat sisteminde tanımlı açısal hız vektörüdür.  

 

Elde edilen doğrusal ve açısal hız vektörleri yardımıyla 

Jacobian matrisleri, 

 

�̇�𝑛 = 𝑱𝑛
𝜐 (𝒒). �̇�                 (13) 

 

𝝎𝑛 = 𝑱𝑛
𝜔(𝒒). �̇�                 (14) 

 

eşiklikleri ile elde edilir. Burada 𝑱𝑛
𝜐 , doğrusal hız vektöründen, 

𝑱𝑛
𝜔 ise açısal hız vektöründen elde edilen Jacobian matrisidir. 

  

Kendi sistemimizi ele alacak olursak pervaneler tarafından 

oluşturulan kuvvet ve momentlerin genelleştirilmiş kuvvetler 

üzerindeki etkisi ∑ ((𝑱𝑛
𝜐 )𝑇 . 𝑭𝑛 + (𝑱𝑛

𝜔)𝑇 . 𝑻𝑛)𝑛  ifadesi ile elde 

edilir. Burada ilgili pervanenin ataletsel koordinat sisteminde 

tanımlı itki kuvveti vektörü (𝑭𝑛), 

 

𝑭𝑛 = 𝑹𝑛
𝑖 . [0 0 𝐶𝑛

𝑓
.(Ω𝑛)2]

𝑇
                 (15) 

 

eşitliği ile, sürüklenme momenti vektörü (𝑻𝑛) ise 

 

 𝑻𝑛 = 𝑹𝑛
𝑖 . [0 0 𝐶𝑛

𝑡 .(Ω𝑛)2]𝑇                (16) 

 

eşitliği ile tanımlanır. Denklemlerde yer alan Ω𝑛 pervanelere ait 

açısal hızlar, 𝐶𝑛
𝑓

 pervanelerin itki kuveti ile açısal hızları 

arasındaki katsayı, 𝐶𝑛
𝑡  pervanelerin sürüklenme momenti ile 

açısal hızları arasındaki katsayıdır. 𝑹𝑛
𝑖  ise pervane koordinat 

sistemi ile ataletsel koordinat sistemi arasındaki dönüşüm 

matrisidir. Denklemler elde edilirken dikkat edilmesi gereken 

iki nokta vardır: 1) İtki kuvvetleri z-ekseninde oluştuğu ve 

pervaneler ile rotorların z-ekseni aynı doğrultuda tanımlı 

olduğu için 𝑹𝑛
𝑖  dönüşüm matrisi yerine 𝑹𝑗

𝑖  kullanılabilir. 2) 

Sürüklenme momenti sağ motor için pozitif tanımlı iken sol 

motor için negatif tanımlıdır. 

 

Rotorları döndüren servo motor momentlerini, sol motor için 

𝜏𝑙 , sağ motor için 𝜏𝑟  olarak tanımlayacak olursak 

genelleştirilmiş kuvvetlerin ifadesi,  

 
𝓠 = (𝑱𝑙

𝜐)𝑇. 𝑭𝑙 + (𝑱𝑙
𝜔)𝑇. 𝑻𝑙 + (𝑱𝑟

𝜐)𝑇. 𝑭𝑟 + (𝑱𝑟
𝜔)𝑇. 𝑻𝑟 + 𝑱𝛼 . 𝜏𝑙 + 𝑱𝛽 . 𝜏𝑟 (17)     

 

şeklinde elde edilir. 
 

3.2.4 Hareket Denklemlerinin Elde Edilmesi 

Euler-Lagrange denklemi vasıtasıyla, kinetik ve potansiyel 

enerji ile genelleştirilmiş kuvvet değerleri kullanılarak sisteme 

ait hareket denklemleri elde edilir. Hareket denklemleri genel 

bir ifade ile 𝑴(𝒒)�̈� + 𝑪(𝒒, �̇�) + 𝑮(𝒒) = 𝑭(𝒒)  şeklinde 

gösterilebilir. Burada 𝑴(𝒒) kütle matrisi, 𝑪(𝒒, �̇�) Coriolis ve 

merkezkaç kuvvetleri matrisi, 𝑮(𝒒) yerçekimi kuvveti vektörü, 

𝑭(𝒒)  ise genelleştirilmiş kuvvet vektörünü ifade eder. 

Denklemi daha anlaşılır bir formata getirmek için 𝑪(𝒒, �̇�) +

𝑮(𝒒) = 𝑯(𝒒, �̇�)  yazılarak, hareket denklemi 𝑴(𝒒)�̈� +

𝑯(𝒒, �̇�) = 𝑭(𝒒) formatında yazılabilir. Sadeleştirilmiş hareket 

denklemi yardımıyla genelleştirilmiş koordinatlara ait ivme 

değerleri, 

�̈� = 𝑴−𝟏(𝒒). (𝑭(𝒒) − 𝑯(𝒒, �̇�))               (18) 

 

olarak elde edilebilir. 

 

4. Öncül Denetleyici Tasarımı ve  

Benzetim Sonuçları 

Bu çalışmada tanıtılan hava aracının genel koordinat sayısı, 

kontrol sinyali sayısından büyük olduğu için sistemin eksik 

eyleyiciye sahip olduğu söylenebilir. Eksik eyleyicili 

sistemlerde, tüm koordinatların aynı anda kontrol edilebilmesi 

mümkün değildir. Sistemin tüm koordinatlarının eksik eyleyici 

kısıtları altında istenen bir referans yörüngeyi kararlı bir şekilde 

izleyebilmesi için referans yörüngenin bu kısıtlara riayet edecek 

şekilde tasarlanması ve kontrol yapısının tüm koordinatlarda 

kararlılık sağlayacak yapıda olması gerekir.  

Doğrusal olmayan sistemlerin kontrol edilmesinde farklı 

yöntemler olmakla birlikte, hareket denklemlerinin doğru bir 

şekilde çıkarılabildiği ve bilinmeyen etkilerin daha az olduğu 

durumlarda geri besleme doğrusallaştırması (Ing. feedback 

linearization)  yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

yöntemin uygulanabildiği doğrusal olmayan sistemler, bir 

takım dönüşüm yardımıyla doğrusal sistemlere dönüştürülürler 

ve klasik kontrol teknikleri uygulanabilir. Bu çalışmada da tüm 

koordinatları kararlı kılabileceği düşünülerek [10]’da önerilen 

kaskad yapıdaki geri besleme mimarisinin kullanılması 

planlanmıştır. Şekil 3’te gösterildiği gibi, bu mimaride dış 

döngüde bulunan kontrolcüler 𝑥  ve 𝑦  ekseninde istenen bir 

yörüngenin izlenebilmesi için referans yunuslama 𝜙  ve 

yuvarlanma 𝜃  açılarını üretirken, iç döngüde bulunan 

kontrolcüler bu açılara ek olarak referans yükseklik 𝑧  ve 

referans sapma açı 𝜓  gerçeklemeye çalışırlar. Bu çalışmada 

henüz dış döngü kontrolcülerinin tasarımlarına başlanmadığı 

için yalnızca iç döngü kontrolcüsünden bahsedilmiştir. 
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Şekil 3: Sisteme ait kontrol diyagramı 

İç döngü tasarımında rotorların dönel hareketini kontrol eden 

servo motorların yüksek kazançlı kontrolcüler kullandığı 

varsayılarak, 𝝃 = [𝑧 𝜙 𝜃 𝜓]𝑇  koordinatlarını kontrol 

edecek iç döngü algoritmasının servo motor açıları ve pervane 

hızlarının karelerini ( λ𝑛 = Ω𝑛
2

) kontrol sinyali                          

𝒖 = [𝛼 𝛽 λ𝑙 λ𝑟  ]𝑇
 olarak kullanmasına karar verilmiştir.  

Kontrolcü tasarımı için, rotor ataletleri sıfır kabul edilerek  

(𝑰𝑙 = 𝑰𝑟 = 0) sistem modeli sadeleştirilmiştir. Bu ataletlerin 

toplam atalete oranı düşük olduğu için bu sadeleştirmeden 

kaynaklı hatalarla kontrolcü gürbüzlüğü çerçevesinde başa 

çıkılabileceği düşünülmüştür. Buna göre iç döngü 

koordinatlarına ait dinamikler,  

�̈� = 𝒇(𝝃, �̇�, 𝛼, 𝛽) + 𝒈(𝝃, 𝛼, 𝛽). [λ𝑙 λ𝑟  ]𝑇
               (19) 

şeklinde yazılabilir. Kontrol sinyali dinamiklere doğrusal 

olmayan şekilde etkidiği için statik geri besleme 

doğrusallaştırması gibi yaygın yöntemlerin [12] doğrudan 

kullanımı mümkün değildir. Bu sorunu aşmak için [11] deki 

yöntem takip edilerek (19) numaralı denklemin türevi alınmış 

ve iç döngü dinamikleri, üçüncü dereceden kontrol sinyali 

türevinin lineer olarak etki ettiği bir sistem şeklinde  

�⃛� = �̃�(𝝃, �̇�, 𝒖) + �̃�(𝝃, 𝒖) �̇�                 (20) 

yazılabilir. Bu sistem üzerinde dinamik geri besleme 

doğrusallaştırması, 

�̇� = 𝝈 − [�̃�(𝝃, 𝒖)]−1. �̃�(𝝃, �̇�, 𝒖)                (21) 

şeklinde kullanıldığında, iç döngü koordinatları, kontrol 

edilebilir normal forma �⃛� = 𝝈  indirgenebilir. Sistemin, istenen 

bir yörüngeyi takip edebilmesi için  

𝝈 = �⃛�𝑑 + 𝑲𝟏(�̈�𝑑 − �̈�) + 𝑲𝟐(�̇�𝑑 − �̇�) + 𝑲𝟑(𝝃𝑑 − 𝝃)            (22) 

seçimi yapılırsa hata 𝒆 = 𝝃𝑑 − 𝝃 dinamikleri, 

              �⃛� + 𝑲𝟏�̈� + 𝑲𝟐�̇� + 𝑲𝟑𝒆 = 0                 (23) 

şeklinde elde edilebilir. Kontrolcü katsayılarının, 𝑲𝒊  (𝑖 =
1,2,3), bu dinamiğe ait olan karakteristik polinomu, Hurwitz 

kılacak şekilde seçimi yapılırsa iç döngü dinamiğinin kararlı bir 

şekilde referans yörüngeyi izlemesi sağlanabilir.  

Bu bağlamda elde edilen benzetim sonuçları Şekil 4 ve 5’te 

verilmiştir. Benzetimde sisteme ait başlangıç koşulları, 
[𝑧𝑜 𝜙𝑜 𝜃𝑜 𝜓𝑜] = [0 10° 10° 10°] bitiş koşulları ise 
[𝑧𝑓 𝜙𝑓 𝜃𝑓 𝜓𝑓] = [4 0° 0° 0°]  olarak belirlenmiştir. 

Verilen koşullar çerçevesinde geri besleme doğrusallaştırma 

yöntemi kullanılarak oluşturulan doğrusal olmayan denetleyici, 

sistemin istenen durumlarının kontrol edilmesini sağlamıştır. 

Burada ele alınan denetleyici yapısında, sistem modeli 

kullanıldığı için denetleyicinin performansı sistem modelinin 

ne kadar doğru oluşturulduğu ile doğrudan ilgilidir. Gerçek 

sistem üzerinde yapılacak denemeler ile denetleyici 

performansı daha doğru bir şekilde gözlemlenebilecektir. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada DYİK yapabilen bir İHA için itki sistemi 

önerilmiş ve bu araca ait sistem modeli elde edilmiştir. Elde 

edilen hareket denklemlerine bağlı olarak öncül bir kontrolcü 

modeli geliştirilmiştir ve bununla ilgili benzetim sonuçları 

verilmiştir. Benzetim sonuçlarına göre verilen başlangıç ve bitiş 

koşulları için geri besleme doğrusallaştırma yöntemi 

kullanılarak tasarlanan doğrusal olmayan denetleyicinin 

başarılı bir şekilde istenilen durumları kontrol edebildiği 

görülmüştür. Benzetim sırasında, referans profilin sistem 

kısıtlarını aşmayacak şekilde oluşturulması gerektiği tecrübe 

edilmiştir.  

Bir sonraki aşamada dış döngü kontrolcünün tasarımı ile 

beraber sistem kısıtlarına uygun bir yörünge planlaması 

yapılarak tüm durumların kontrol edilmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca servo motor ve pervane rotor dinamikleri, saturasyon 

değerleri, bozucu etkiler de modele eklenerek gerçeğe daha 

yakın bir benzetim modeli elde edilecektir. Tüm bu çalışmalar 

daha sonra gerçek sistem üzerine aktarılarak denemeler gerçek 

sistem üzerinde gerçekleştirilecektir. 

  

Şekil 4: İç döngü kontrolü için elde edilen benzetim sonuçları 
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Şekil 5: İç döngü kontrolü için elde edilen kontrolcü sinyalleri 

Teşekkür 

Yapılan çalışmada destek veren yöneticilerimize ve her türlü 

imkanı sağlama konusunda yardımcı olan Roketsan’a teşekkür 

ederiz. 
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Özetçe

Bu çalışmada bir hava aracı için yunuslama kanalında H∞

tabanlı bir otopilot tasarım yöntemi sunulmuştur. H∞ yönte-
minde kontrolcü karakteristiğini belirleyen tasarım değişken-
leri, genelleştirilmiş sistemdeki ağırlıklandırma filtrelerinin pa-
rametreleridir. Otopilot yapısı karmaşıklaştıkça, sistem ve kont-
rolcü performansı tabanlı kısıtlar altında bu parametrelerin be-
lirlenmesi zaman alıcı ve zor bir süreç haline gelmektedir. Bu
çalışmada H∞ tasarımında kazanç belirleme sürecini kolaylaş-
tıracak ve otomatize edilmesini sağlayacak bir kısıtlamalı op-
timizasyon metodu önerilmiştir. Önerilen tasarım yöntemi bir
hava aracının yunuslama kanalı dinamiklerini tanımlayan doğ-
rusal zamandan bağımsız bir modele uygulanmış, zaman ve fre-
kans bölgesinde elde edilen performans sonuçları sunulmuştur.

Abstract

An H∞ based longitudinal autopilot design method for an
aircraft is presented in this work. Design variables of H∞ met-
hod are the parameters of the weighting filters which shape
the frequency domain characteristics of the generalized plant.
When an autopilot structure needs the selection of a larger num-
ber of design parameters as there are system and controller per-
formance based constraints, selection of the parameters beco-
mes a more difficult and time-consuming process. A constra-
ined optimization method which provides an easier and auto-
matized way of selection of H∞ design parameters is presented
in this work. The presented method is applied to linear time-
invariant longitudinal dynamics of an aircraft, then time and
frequency domain performances are shown.

1. Giriş
Günümüzde kullanılan hava araçları oldukça geniş uçuş rejim-
lerine sahiptirler. Bu durum hava aracı için kontrolcü tasarımı

öncesinde modellenen sistemin dinamiğinde ve modelin aerodi-
namiğinde uçuş rejimi boyunca belirsizliklerin oluşmasına se-
bep olmaktadır. Geniş uçuş rejimi model üzerinde neden ol-
duğu belirsizliklerin yanı sıra hava aracı üzerinde modellene-
meyen bozucu etkilerde de bir artışa yol açmaktadır. Üstelik bu
hava araçlarının günün gerektirdiği koşullarda performans vere-
bilmesi için oldukça çevik manevraları kararlılığını bozmadan
gerçekleştirmesi beklenmektedir. Hem model üzerinde oluşan
belirsizliklere ve modellenemeyen bozucu etkilere karşı gürbüz
olması açısından hem de istenen çeviklikte performans istekle-
rini sağlayabilmesi açısından hava araçlarının kontrolünde yıl-
lardır kullanılagelen klasik kontrolcü yöntemlerinin yerine du-
rum geri beslemeli Linear Quadratic Regulator (LQR), H∞ ve
çıktı geri beslemeli Linear Quadratic Gaussian/Loop Transfer
Recovery (LQG/LTR) kontrolcü yöntemleri daha yaygın kulla-
nılır hale gelmiştir [1], [2], [3].

Bir hava aracı için kontrolcü tasarlarken doğrusal olmayan
kontrolcü yapıları da kullanılmaktadır [4], ancak daha sıklıkla
tercih edilen genel yöntem hava aracının dinamik modelini uçuş
rejiminin içerisinde belirli noktalarda doğrusallaştırıp bu nokta-
larda beklenen kriterleri sağlayan kontrolcüler tasarlamak ve bu
kontrolcüleri tablolamak olarak karşımıza çıkmaktadır [5], [6].
Daha önce de belirtildiği üzere modern hava araçlarının uçuş
rejimlerinin oldukça geniş olması, aerodinamik parametrelerin
ve kütle gibi fiziksel parametrelerin uçuş boyunca değişebiliyor
olması sebebiyle istenen kararlılıkta ve performans özellikle-
rine sahip bir otopilot tasarlamak için çok fazla uçuş noktasında
doğrusallaştırma yapılması ve bu noktalarda otopilot tasarlan-
ması gerekmektedir. Bu durum her tasarım noktasında istenen
kararlılık ve performans isteklerini sağlamanın zorluğu sebe-
biyle kontrolcü tasarlanmasını zorlaştırmakta ve tasarım süre-
cini uzatmaktadır.

Durum geri beslemeli H∞ kontrolcü tasarım yöntemi bu
noktada tasarımcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. Kullanılan
diğer yöntemlerin aksine H∞ yönteminde hava aracı modeline
tasarım sürecinde parametre belirsizlikleri eklenebilmektedir.
Uçuş rejimini kapsayan uçuş hızı, hücum açısı ve dinamik ba-
sınç gibi değişkenlerin bir veya birden fazlasına belirsizlik ek-

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

438



lenerek belirsizlik eklenen parametre bir tasarım değişkeni ol-
maktan çıkartılabilmektedir. Böylelikle daha az noktada tasa-
rım yapılabilmektedir. Tasarlanan her otopilot doğrusallaştırıl-
mış bir noktayı değil belirlenen parametre göz önüne alınarak
merkezi bir nokta etrafındaki doğrusal noktalar kümesinin hep-
sini kapsamaktadır [7]. Parametre belirsizliğinin yanı sıra uçuş
rejimi boyunca hava aracının uçuşuna etki eden dinamik belir-
sizlikler de H∞ kontrolcü tasarım yönteminde tasarım sürecine
eklenebilmektedir.

H∞ yöntemi otopilot tasarımının sinyal tabanlı çözümü ye-
rine frekans tabanlı çözümüne dayanmaktadır. Bu yöntemde ta-
sarımcı kontrolcünün ve kapalı çevrimde kontrol ettiği sistemin
frekans alanındaki karakteristiğini doğrudan tasarım sürecinde
şekillendirebilmektedir. Modelin kontrolcü ile beraber sahip ol-
duğu frekans karakteristiği hava aracını hem performans açısın-
dan (ing. sensitivity) hem de gürbüzlük açısından (ing. comp-
lementary sensitivity) bağlamaktadır. Tasarım sürecinde doğru-
dan frekans karakteristiğini şekillendirebiliyor olmak tasarım-
cıya genel sistem ve model üzerinde yüksek esneklik sağlamak-
tadır.

Frekans karakteristiğinin tasarım sürecinde şekillendiril-
mesi bazı ağırlıklandırma filtreleri aracılığıyla yapılmaktadır.
Genel sistemin girdi ve çıktıları üzerine konulacak belirsizlik-
ler, sisteme etkimesi muhtemel bozucu dinamikler, sistemde ey-
leyici kaynaklı meydana gelen gecikmeler, belirsizlikler ve ta-
sarım kısıtları ile sistemin genel performans istekleri bu filtre-
ler aracılığıyla şekillendirilir. Bu sebeple H∞ kontrolcü tasarım
yönteminin temeli; sistem modeli, belirsizlik eklenecek para-
metreler ve bozucu etkiler belirlendikten sonra bu ağırlık filtre-
lerin katsayılarının belirlenmesi üzerine kuruludur. Bu katsayı-
lar kontrolcünün ayar düğmeleri olduğu için tasarlanan otopilot
istenen kararlılık ve performans sonuçlarını sağlayana kadar ite-
rasyonlara dayalı bir şekilde ayar yapılması gerekmektedir. Bu
noktada H∞ tasarım problemi, bu iterasyonların nihayetinde is-
terleri karşılamaya uygun bir sistematikle otomatik bir şekilde
yapılması gereği olarak ifade edilebilir. İfade edilen probleme
çözüm olarak literatürde sunulan bazı filtre parametresi belir-
leme yöntemleri [8], [9] ve [10]’da verilmiştir. İlgili kaynak-
larda belirtilen tasarım yöntemlerinden farklı olarak, zaman ve
frekans bölgesinde belirlenecek kontrolcü performans spesifi-
kasyonlarının özgürce seçilebilmesi, bu spesifikasyonların bir
bütün olarak aynı anda ele alınabilmesi, ve probleme sistematik
ve otomatize bir çözüm sunması gibi avantajlar sebebiyle, ifade
edilen tasarım problemi bir kısıtlı optimizasyon problemi şek-
linde formüle edilerek çözülebilir. Bu makalede hem kontrolcü
tasarlanan sistem hem de kontrolcünün belirli kararlılık ve per-
formans kısıtlarını ele alacak şekilde bir kısıtlamalı optimizas-
yon yöntemi kullanarak H∞ ağırlık filtrelerinin parametrelerinin
belirlenmesi düşünülmüştür.

Bu çalışmada bir hava aracının yunuslama kanalı dinamik-
leri için H∞ yöntemi kullanılarak bir otopilot tasarım yöntemi
önerilmiştir. Tasarlanan otopilot hava aracının yunuslama kana-
lında komut edilen bir ivmeyi takip etmesini sağlayacak yapıda
modellenmiştir. H∞ yönteminde kullanılacak ağırlık fonksiyon-
ları kısıtlamalı optimizasyon yöntemi ile belirlenmiştir. Çalış-
manın geri kalanında öncelikli olarak H∞ tasarım metodolojisi
açıklanmış, ardından hava aracının yunuslama dinamiklerini ta-
nımlayan doğrusal zamandan bağımsız hareket denklemleri ve
tasarımda kullanılacak filtrelerin genel parametrik ifadesi su-

nulmuştur. Sonraki kısımda kısıtlamalı optimizasyon yardımı
ile filtre parametreleri bulunmuş, bulunan parametreler yardımı
ile otopilot tasarımı gerçekleştirilmiş ve ardından tasarlanan
otopilot performansı iki farklı uçuş koşuluna ait sitemlerde test
edilerek sonuçlar gösterilmiş ve yorumlanmıştır.

2. H∞ Kontrolcü Tasarımı
Şekil 1’de genel topolojisi gösterilen H∞ kontrolcüsü için doğ-
rusal zamandan bağımsız durum uzay denklemini aşağıdaki gibi
ifade edebiliriz.

ẋ = Ax+B1w+B2u

z =C1x+D11w+D12u

y =C2x+D21w+D22u

(1)

Şekil 1: Genelleştirilmiş kontrolcü modeli

Burada x∈Rn durum vektörünü, u∈Rm kontrol vektörünü,
y ∈ Rk ölçüm sinyalini, w bozucu etkiyi ve z ∈ Rl ise kontrol
edilmek istenen çıktı vektörünü ifade etmekte olup, n durum
sayısını, m kontrol sayısını, k ölçülen sistem çıktı sayısını, l ise
kontrol edilmek istenen değişkenlerin sayısını göstermektedir.
Bu sistemde w’den z’ye olan aktarım işlevinin sonsuz normu
olan ||Tzw||∞ değerini minimize eden ve bu arada sistemimizi
(G) karalılığa götüren kontrolcüyü (K) bulmak amaçlanmakta-
dır.

Şekil 2: Yunuslama kanalı iç bağlantı yapısı

Genelleştirilmiş sistem modeli Şekil 1’de verilen kontrolcü-
nün yunuslama kanalı için tasarlanmış iç bağlantı yapısı Şekil
2’de verildiği gibidir. Burada kontrolcü yapısı hava aracının yu-
nuslama kanalında komut edilen bir ivmeyi takip etmesini sağ-
layacak yapıda modellenmiştir. Hava aracının dinamik modeli-
nin yanı sıra kontrolcü tasarımında sistemin frekans alanındaki
karakteristiğini şekillendirmek için kullanılan ayar parametre-
leri olan ağırlık filtrelerine (Wq, Wacc, Wu ve Wper f ) yer veril-
miştir. ∆i(i = 1,2,3,4) değerleri sisteme etkiyen birim enerjiye
sahip bozucu etkileri, gürültü değerlerini ve gecikmeleri ifade
etmektedir. Hava aracının dinamik modeline eklenen belirsizlik
Denklem (1)’deki A matrisinin uçuş rejimi değişiminden en çok
etkilenen bileşenine yansıtılmıştır. Bu işlem belirlenen tasarım
noktasını temel alarak bu nokta etrafında Şekil 3’te verildiği gibi
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Doğrusal Kısmi Dönüşüm (ing. Linear Fractional Transforma-
tion (LFT)) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir [7]. Ayrıca uçuş es-
nasında sistem davranışını ve eyleyiciden gelen tasarım kısıtla-
rını daha gerçekçi modelleyebilmek adına ikinci dereceden di-
namik bir eyleyici modeli de eklenmiştir.

Şekil 3: Parametre belirsizliği modeli

Kontrolcünün yunuslama kanalı için tasarlanmış iç bağlantı
yapısında görülen Wq, Wacc, Wu ve Wper f blokları ağırlıklan-
dırma filtrelerini oluşturmaktadırlar. Bu filtreler sistemin sa-
hip olduğu kısıtlar altında, Döngü Aktarım Fonksiyonunu (ing.
Loop Transfer Function, L), Duyarlılık Aktarım Fonksiyonunu
(ing. Sensitivity Transfer Function, S) ve Tümler Duyarlılık Ak-
tarım Fonksiyonunu (ing. Complementary Sensitivity Transfer
Function, T) şekillendirerek otopilotun istenen kararlılık, gür-
büzlük ve performans isteklerine ulaşmasını sağlamaktadırlar.

• L(s) = G(s)K(s)

• S(s) = (I +G(s)K(s))−1

• T (s) = (I +G(s)K(s))−1G(s)K(s)

Burada Wq ve Wacc ölçüm üzerindeki gürültünün tasarım
sürecine yansıtılmasında kullanılmaktadırlar. Hava araçlarında
kullanılan tipik ivme ve dönü ölçerler genel olarak benzer ka-
rakteristiklere sahip olup düşük frekans bantlarında daha temiz
ölçümler verirken yüksek frekans bantlarında ölçüm üzerinde
oluşan gürültü artmaktadır. Bu davranışı tasarıma yansıtabilmek
adına ölçüm üzerine konulan bu filtreler yüksek frekans bandını
geçiren filtreler olarak tasarlanmalıdır.

Modelde görülen Wper f filtresi sistemin komut takip per-
formansı üzerine etki etmektedir. Bu sebeple sistemin çalışması
düşünülen düşük frekans bandında yüksek kazanca sahip olma-
lıdır. Sistemin parametre belirsizliğinin arttığı ve modelleneme-
yen sistem dinamiklerinin yoğunlaştığı yüksek frekans bölge-
lerinin ise bastırması istenmektedir. Bu sebeple ivme komutu
ile elde edilen ivme arasındaki hata üzerinde bulunan bu perfor-
mans filtresi düşük frekans geçirgen bir filtre olarak tasarlanma-
lıdır.

Wu ağırlık fonksiyonu ise eyleyici üzerine etkimektedir.
Yüksek frekans bölgesinde yüksek kazanç içeren bir filtre kul-
lanılarak sistemin kapalı döngü bant genişliği sınırlandırılmak-
tadır. Böylelikle kontrolcünün tasarlanması düşünülen frekans
bandında kalması sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra eyleyicilerin
hareket miktarı ve hareket hızına kısıtlama getirmektedir.

3. Hava Aracı Dinamikleri ve Otopilot
Yapısı

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

Şekil 4: Hava aracı gövde koordinat sistemi ve uçuş
değişkenleri

Şekil 4’te 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 dikey kanal hareketine ait yu-
nuslama dinamikleri için bir otopilot tasarımı yapılacaktır. Hava
aracının yunuslama dinamiklerini gösteren doğrusal zamandan
bağımsız hareket denklemleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir[11],
[12]:

α̇ = Zα α +(Zq +1)q+Zδe
δe

q̇ = Mα α +Mqq+Mδe
δe

Az =V Zα α +V Zqq+V Zδe
δe

(2)

Burada Zα ,Mα ,Zδe
,Mδe

,Zq,Mq yunuslama dinamikleri
için boyutlu aerodinamik kararlılık türevleri, kontrol yüzeyi et-
kinlik türevleri ve dinamik katsayılar, Az yunuslama kanalı iv-
mesi, V toplam hız, δe ise otopilot tarafından hesaplanacak olan
yunuslama eksenindeki kontrol yüzeyi sapma açısıdır. Kontrol
yüzeyi sapma açısını oluşturan kontrol yüzeylerinin eyleyici di-
namikleri ise bu çalışmada ωn doğal frekans ve ξ sönümleme
oranına sahip ikinci dereceden bir transfer fonksiyonu kullanı-
larak modellenmiştir.

4. Kısıtlamalı Optimizasyon ile Otopilot
Tasarımı

Kontrolcü yapısında kullanılan her ağırlık fonksiyonu kontrol-
cüye ağırlık fonksiyonunun derecesi kadar derece eklemektedir.
Bu durum hava aracı dinamik modeli ve eyleyici dinamik mo-
deli ile beraber düşünüldüğünde kontrolcüyü oldukça karmaşık
bir hale getirmektedir. Kontrolcü yapısını basitleştirmek adına
bu çalışmada ağırlık fonksiyonları aşağıdaki denklemdeki gibi
birinci dereceden filtreler olarak tasarlanmıştır.

W = c
s+a
s+b

(3)

Kontrolcü tasarımında kullanılan Wq ve Wacc filtreleri hava
aracı üzerindeki ivmeölçer ve dönüölçer karakteristiklerini yan-
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sıttıkları için filtre parametreleri optimizasyon sürecine tabi
tutulmamış ve havacılık uygulamalarında genellikle karşılaşı-
lan gürültü frekans bandı göz önünde bulundurularak Denklem
(4)’te belirtilen değerlerle sabit olarak alınmıştır.

Wq = 0.15
s+250
s+1500

Wacc = 0.15
s+300
s+1500

(4)

H∞ yöntemiyle otopilot tasarımında kontrolcünün perfor-
mansını belirleyecek olan değişkenler Wper f , Wu filtrelerinin kı-
rılım noktaları ve kazançlarıdır. Denklem (3)’te verilen genel
formdaki birinci dereceden filtrenin kırılım noktaları a ve b pa-
rametreleri, kazanç değeri ise c parametresiyle ifade edilmiştir.
Bu çalışmada Wper f filtresi parametreleri aper f ,bper f ,cper f , Wu
filtresi parametreleri au,bu,cu olarak kullanılacaktır.

Doğrusal olmayan kısıtlamalı bir optimizasyon problemi
aşağıdaki gibi formülize edilebilir:

min f (w)

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

g j(w)≤ 0, j = 1, ..., p

(5)

Burada w ∈ Rn, f : Rn→ R, hi : Rn→ R, g j : Rn→ R ve
m≤ n olarak tanımlanır. Denklem (5)’teki gösterim şekli vektör
notasyonu ile aşağıdaki gibi standart formda ifade edilebilir:

min f (w)

s.t. h(w) = 0

g(w)≤ 0

(6)

Burada ise h : Rn→ Rm ve g : Rn→ Rp olarak tanımlanır.
Bu çalışmada w = [aper f bper f cper f au bu cu]

T , H∞ tabanlı oto-
pilota ait tasarım parametreleri olacaktır. f , h ve q fonksiyonları
ise tasarım senaryosuna göre belirlenecektir.

Tasarımın yapılacağı uçuş koşulu; V = 203 m/s, α = 0◦,
β = 0◦ olarak seçilmiştir. Bu uçuş koşulunda ortaya çıkan bo-
yutlu aerodinamik verilerin değerleri ise şu şekildedir: Zα =

−0.7174, Zq =−2.2005×10−4, Zδe
= 0.0866, Mα =−1.1991,

Mq =−0.0033, Mδe
= 1.5627.

Kontrol yüzeylerinin hareketini sağlayan eyleyiciye ait 2.
derece dinamikler ωn = 157.0796 rad/s doğal frekans 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 yara-
yan f mincon fonksiyonu üzerinden İç-Nokta (ing. Interior-
Point) algoritması yaklaşımıyla çözülmüştür. Algoritma ile il-
gili bazı parametre seçimleri Tablo 1’de verilmiştir. Aşağıda

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

tanımlanacak optimizasyon problemi için kısıtlar; Döngü Ak-
tarım Fonksiyonu kazanç geçiş frekansının 25 rad/s’den kü-
çük olması, Az basamak girdisi sonucu oluşacak δ̇e yanıtının
400◦/s’yi aşmaması, ||Tzw||∞ değerinin 1’den küçük olmasıdır.
Tzw değerinin sonsuz normu bozucu etkilerin oluşturduğu sinya-
lin sağlayabileceği en yüksek kazanç değerini ifade etmektedir.
Bu değeri 1’den küçük alarak bu enerji değerine bir üst limit
tanımlanmış olunur. Böylelikle birim enerji değerine sahip her
türlü bozucu etki altında sistemin kararlı ve yeterli performans
isterlerini sağlayan bir yapıda olması garanti altına alınır.

Optimizasyon algoritması tarafından minimize edilecek
maliyet fonksiyonu ise yunuslama ekseni ivmesi Az’ye ait re-
ferans bir basamak yanıtı, Azre f (t), ile ortaya çıkan basamak
yanıtı, Az(t), arasındaki farkın bir fonksiyonu olarak aşağıdaki
gibi tanımlanmıştır:

f (w) =
∫ T

0
(Azre f (t)−Az(t))2dt (7)

Böylelikle, eyleyiciden kaynaklanan tasarım kısıtlarını göz
önüne alan, kontrolcüden beklenen performans ve kararlılık is-
terlerini sağlayan ve bu sırada referans basamak yanıtına müm-
kün mertebe en yakın sonucu elde etmeyi hedefleyen bir tasarım
amaçlanmaktadır.

Otopilot uygulamalarında otopilot hızının yani otopilot ça-
lışma frekansının eyleyici ile uyumlu olması önemlidir. Otopi-
lot tarafından komut edilen kontrol yüzeyi sapmalarının doğru
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için eyleyici hızının otopilot
hızından daha fazla olması gerekmektedir. Sistem kaynaklı gü-
rültüler ve gecikmeler düşünüldüğünde eyleyici hızının otopilot
hızından bir kaç kat fazla olması uygun görülmüştür. Bu sebeple
25 Hz doğal frekansa sahip eyleyici dinamikleri için maksimum
4-5 Hz çalışma frekansına sahip bir otopilot düşünülmüş ve ta-
sarım parametreleri arama uzayı alt ve üst sınırları bu durum
göz önüne alınarak seçilmiştir.

Tasarım parametrelerinin tamamı için optimi-
zasyon algoritmasına sağlanan arama uzayı alt ve
üst sınırları wmin = [50,0.001,0.01,0.1,20,1]T ve
wmax = [100,50,20,20,1000,2000]T olarak belirlenmiş-
tir.

H∞ kontrolcü çözümü "MATLAB Robust Control" araç ku-
tusunda bulunan hinfsyn komutu yardımıyla Algebraic Riccati
Equation (ARE) bazlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen kontrolcünün gürbüzlüğünü belli bir ölçüde test
etmek amacıyla tasarım yapılan uçuş koşuluna ek olarak, diğer
koşullar aynı kalmak üzere ayrıca α = 10◦ için elde edilen sis-
temde de kontrolcü performansı test edilmiş ve tek kontrolcü
ile iki ayrı sistemde ortaya çıkan zaman ve frekans bölgesi so-
nuçları incelenmiştir. Şekil 5 ve Şekil 10 arasında iki ayrı uçuş
koşuluna ait sisteme verilen Az komutu için, referans yanıt ve
kapalı döngü sistem yanıtları, q, δe, δ̇e yanıtları ve sistemin fre-
kans alanındaki karakteristiğine ait Bode diyagramları verilmiş-
tir.

Tablo 2 ise, Az basamak yanıtlarına ait zaman bölgesinde
ortaya çıkan iki farklı sistemdeki performans verilerini ve Az

δe
dinamikleriyle ilgili frekans bölgesi sonuçlarını içermektedir.
İlgili tablolarda Ts, Tr, O, GM, PM ve ωgc sırasıyla oturma za-
manı, yükselme zamanı, aşım yüzdesi, kazanç marjı, faz marjı
ve kazanç geçiş frekansını göstermektedir.
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Tasarım parametrelerinin başlangıç değeri w0 =

[75 25 0.5 10 500 1000]T olarak belirlenmiştir. Optimizasyon
sonucu tasarım parametreleri aşağıdaki gibi bulunmuştur.

w =
[
52.178 0.002 0.017 0.102

271.235 1115.463
]T (8)

Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7 incelendiğinde her iki sistemde de
referans takibe yakın takip performansları elde edildiği ve bu sı-
rada ortaya çıkan yunuslama açısal hızı ile eyleyici sapma mik-
tarlarının makul olduğu görülmektedir. Şekil 8 incelendiğinde
yine her iki sistemde de kontrol yüzeyi sapma hızı maksimum
değerinin tasarım kriteri olarak belirtilen 400◦/s altında elde
edildiği görülmektedir. Şekil 9 ve Şekil 10’a bakılarak, yine be-
lirlenen tasarım kriterine uygun olarak Döngü Aktarım Fonksi-
yonu kazanç geçiş frekansının 25 rad/s’den küçük olduğu gö-
rülmüştür. ||Tzw||∞ değeri ise çalışılan frekans bölgesinde 0.36
ve 0.15 olarak hesaplanmış ve 1’den küçük olması hedefi tuttu-
rulmuştur. Bir uçuş koşulu için tasarımı yapılan kontrolcünün,
ele alınan iki farklı uçuş koşuluna ait sistemlerde belirlenen kı-
sıtlara uygun, arzulanan performansı göstermesi ile incelenen
uçuş koşulu aralığında gürbüz bir tasarıma ulaşıldığı söylenebi-
lir.

Tablo 2: Az için zaman ve Az
δe

için frekans bölgesi sonuçları

Sistem Ts(s) Tr(s) O(%)
1 1.1218 0.6406 0.0000
2 1.2334 0.8199 4.8076

Sistem GM(dB) PM(der) ωgc(rad/s)
1 8.4307 44.048 4.5889
2 11.8518 52.6445 4.1386
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Şekil 5: Az komutu için, referans yanıt ve kapalı döngü sistem
yanıtları

5. Yorumlar ve Sonuçlar
Bu çalışmada kısıtlamalı optimizasyon kullanarak bir hava aracı
için yunuslama dinamiklerini kontrol etme amacında H∞ ta-
banlı bir otopilot tasarım yöntemi önerilmiştir. H∞ tasarım de-
ğişkenlerinin tespit edilmesi problemi, otopilot başarım ölçüt-
leri kullanılarak kısıtlamalı bir optimizasyon problemi olarak
ifade edilmiş, bu optimizasyon problemi İç-Nokta algoritması
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Şekil 6: Az komutu için q yanıtı
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Şekil 7: Az komutu için δe yanıtı
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Şekil 8: Az komutu için δ̇e yanıtı

yaklaşımı ile çözülmüştür. H∞ tasarım süreci sonucunda, iki
farklı uçuş koşulunda elde edilen kapalı döngü sistemlere ait
zaman ve frekans bölgesi sonuçları değerlendirilmiş, değerlen-
dirme sonucu tanımlanan kısıtlara uygun ve hedeflenen kont-
rolcü performansını gösteren tasarımlara ulaşıldığı görülmüş-
tür. İncelenen uçuş koşulu aralığında gürbüz bir kontrolcü ta-
sarımına ulaşılmıştır. Bu çalışmadaki hava aracı için optimizas-
yon kısıtları Döngü Aktarım Fonksiyonu kazanç geçiş frekan-
sının 25 rad/s’den küçük olması, Az basamak girdisi sonucu
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Şekil 9: Sistem 1; L(s),S(s),T (s) için Bode diyagramları
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Şekil 10: Sistem 2; L(s),S(s),T (s) için Bode diyagramları

oluşacak δ̇e yanıtının 400◦/s’yi aşmaması ve ||Tzw||∞ değerinin
1’den küçük olmasıdır. Bu kısıtlar sağlanırken ise yunuslama
ekseni ivmesi Az’ye ait referans bir basamak yanıtı ile ortaya
çıkan kapalı döngü sistem basamak yanıtı arasındaki farkın as-
gari seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır. Kısıtlar ve amaç doğ-
rultusunda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. H∞ için sisteme ve
kontrolcü performansına dair kısıtlamalar altında birden çok ta-
sarım parametresi tespit edilmesi gerektiğinde zor bir problem
haline gelen çok boyutlu bir uzayın taranması ve bu uzayın sı-
nırlarının belirlenmesi işlemi, kısıtlamalı optimizasyon kullanı-
larak kolaylaştırılmıştır. Optimizasyon probleminin tanımı sı-
rasındaki kritik noktalar ise, maliyet fonksiyonunun ve sistem
kısıtlarının ihtiyaca uygun ve doğru bir şekilde belirlenmesidir.
Böylelikle tasarım parametrelerinin aranacağı uygun uzayın sı-
nırları içinde, uygun bir tasarıma ulaşmak mümkün olabilir.
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Özetçe
Bu çalışmada denizaltından fırlatılan bir seyir füzesinin su

altındaki hareketi boyunca enerji-optimal kontrolü üzerine yeni
bir yaklaşım sunulmuştur. Bu yaklaşımda su altından belirli
bir derinlikten yatay veya dikey olarak fırlatılan bir füzenin,
optimal enerji kullanılarak istenen hız ve yunuslama açısı ile
sudan havaya çıkışı amaçlanmıştır. İfade edilen problem, bir
minimum-efor optimal kontrol problemi olarak modellenmiş ve
çözülmüştür. Optimize edilen enerji, füzenin itki motoru tarafın-
dan üretilen itici kuvvetin bir fonksiyonu olarak tanımlanmış-
tır. Çalışmada ilk olarak, ele alınan füzenin altı serbestlik dere-
celi (6 DOF) hareket denklemleri ve hidrodinamik modeli su-
nulmuştur. Elde edilen kontrol çözümleri, doğrusal olmayan bir
6 DOF simülasyon ortamında uygulanarak ortaya çıkan sonuç-
lar incelenmiştir. Çalışmada yatay fırlatma durumu için sudan
farklı çıkış açısı ve dikey fırlatma durumu için farklı fırlatma
derinliği senaryolarında kontrol gerçekleştirilmiş, bu senaryo-
larda ihtiyaç duyulan enerjiler karşılaştırılarak minimum enerji
kullanımını sağlayacak stratejiler belirlenmiştir.

Abstract
This study presents a new approach for energy-optimal

control of a submarine-launched cruise missile’s underwater
motion. In this approach, for a missile which is horizontally or
vertically launched in underwater, it is aimed to accomplish the
water-exit with a desired velocity and pitch angle by using opti-
mal energy. The aforementioned problem is modeled and solved
as a minimum-effort optimal control problem. The optimized
energy is defined as a function of the propulsive force genera-
ted by the booster motor. In this work, firstly six degrees of fre-
edom (6 DOF) motion equations and the hydrodynamic model

of the missile are presented. Then, the obtained control solu-
tions are applied in the nonlinear 6 DOF simulation environ-
ment, and the results are analyzed. Control solutions are found
for horizontal launch’s different water-exit angle and vertical
launch’s different launch depth scenarios. Then, by comparing
the energy need of these scenarios, optimal energy strategies are
determined.

1. Giriş
Günümüz seyir füzeleri sahip oldukları teknolojiler ile ülkelerin
savunma organizasyonlarının önemli bir parçası haline gelmiş-
tir. Seyir füzelerinin su altından fırlatılması, kara, hava ve su
üstü platformlardan fırlatılmasına göre bazı önemli avantajlar
sağlamaktadır. Öncelikle, elektromanyetik dalga yayılımı de-
niz suyu içinde büyük ölçüde zayıfladığı için denizaltılar ra-
dar sistemleri tarafından etkin bir şekilde tespit edilememekte-
dir. Denizaltı tespiti için kullanılabilecek su altında çalışan so-
nar sistemleri ise etkin tespit mesafeleri sağlamamaktadır. Ay-
rıca denizaltılar su altı görevleri sırasında görüntüleme uyduları
veya hava araçları tarafından yürütülen askeri amaçlı gözlem-
lerden gizlenebilmektedir. Bu gibi sebeplerin getirdiği yüksek
gizlenme kabiliyeti ve ani atak olanağı denizaltından fırlatılan
füzelerin önemli özellikleridir [1]. Denizaltından fırlatılan bir
seyir füzesinin, seyir fazından önce tipik olarak görülen fazları;
sudaki hareketi kapsayan fırlatma fazı ve sudan çıktıktan sonra
seyir fazına kadar olan hareketi kapsayan yükselme fazıdır. Fır-
latma ve yükselme fazı sırasında hareket için gerekli itki kuvveti
genellikle füzenin arkasında bulunan bir itki motoru vasıtasıyla
sağlanmaktadır. Fırlatma ve yükselme fazları için arzu edilen
menzil değerine ulaşmak veya bu menzil değerini artırmak için,
itki üretimi için depolanmış enerjinin verimli bir şekilde kul-
lanılması önem arz etmektedir. Bu iki hareket fazının toplam
enerji ihtiyacı, bu fazların başındaki ve sonundaki uçuş koşulla-
rına göre ve fazların planlanan tamamlanma sürelerine göre de-
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ğişebilmektedir. Dolayısıyla, hedeflenen menzile ulaşmak veya
bu menzil değerini artırmak için bu fazlarda uygulanacak gü-
düm ve kontrol tasarımının bahsedilen faktörleri dikkate alması
gerekmektedir.

Literatürde su altından havaya çıkan füze veya diğer araçla-
rın hareketinin modellenmesi ve kontrolü üzerine bazı önemli
çalışmalar bulunmaktadır [2-10]. Bu çalışmalarda uygulanan
kontrol stratejilerinde, su altından havaya çıkan aracın enerji
ihtiyacını dikkate alan bir tasarım unsuru bulunmamaktadır.
Böyle bir kontrol stratejisinin uygulanması, daha önce belirtil-
diği gibi fırlatma ve yükselme fazları için istenen menzil değe-
rini elde etmek veya mevcut menzil değerini artırabilmek açı-
sından önemlidir. İstenen menzil değerine ulaşabilmenin önemi
ise, örnek olarak sistem gereksinimlerinden dolayı yükselme
fazı sonunda bazı uçuş değerlerine ulaşma ihtiyacı ve bu ihti-
yacın en az belli bir menzilde hareket ile karşılanabilecek ol-
masıyla açıklanabilir.

Bahsedilen problemin çözümü için bu çalışmada önerilen
yöntem, fırlatma fazı ve yükselme fazı kontrolü problemini, bir
minimum-efor optimal kontrol problemi olarak modelleyip çöz-
mektir. Bu çalışma kapsamında yalnızca fırlatma fazı problemi
ele alınmştır. Mevcut konsept füze tasarımı doğrultusunda su-
dan çıkış açısı, fırlatma derinliği, sudan çıkış hızı, sudaki ha-
reket süresi gibi farklı koşullar sudaki hareket boyunca enerji
ihtiyacını etkilemektedir. Harekete başlangıç ve sudan çıkış ko-
şulları açısından fırlatma fazına ait enerji-optimal bir çözüme
ulaşmak için, tüm koşulların etkileri değerlendirilerek ve uygun
değerleri tespit edilerek enerji-optimal bir strateji elde edilebilir.
Ayrıca bir veya birden fazla koşul üzerinde sistem bazlı kısıt-
lar olması halinde (örneğin her koşulda belirli bir çıkış hızının
şart olması gibi), ilgili koşullar sabit tutularak, değiştirilme öz-
gürlüğü bulunan parametreler üzerinden optimal çözümler bu-
lunabilir ve incelemeler yapılabilir. Farklı başlangıç koşulları
ve sudan çıkış koşulları için benzer yaklaşımlar izlenerek ince-
leme yapılabileceğinden ve çalışmanın uzunluğuna dair kısıtlar
göz önüne alınarak, bu çalışmada yalnızca denizaltından yatay
fırlatma durumunda farklı sudan çıkış açısı, dikey fırlatma du-
rumunda ise farklı fırlatma derinliği senaryoları için çözümler
sağlanmış ve bu koşullara ait optimal değerler belirlenmiştir.
Ayrıca yatay ve dikey fırlatma stratejilerinin enerji ihtiyaçları
da birbiriyle karşılaştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Matematiksel olarak ifade edilen sonsuz boyutlu optimal
kontrol problemi, ayrıklaştırılarak sonlu boyutlu bir optimizas-
yon problemine dönüştürülmüş ve bir parametre optimizasyonu
problemi olarak çözülmüştür. Optimize edilen enerji, belli bir
zaman boyunca füzenin itki motoru tarafından üretilen itici kuv-
vetin karesinin integrali olarak tanımlanmıştır. İtki kuvvetinin
değeri herhangi bir anda negatif olmayacak olmasına rağmen
maliyet fonksiyonunda bulunan karesel ifadenin anlamı, bu ça-
lışmada enerji ihtiyacının itkinin karesiyle doğru orantılı olarak
modellenmiş olmasıdır.

Çalışmanın geri kalanında ilk olarak, ele alınan füze modeli
tanımlanmış ve füzeye ait altı serbestlik dereceli (6 DOF) hare-
ket denklemleri ve hidrodinamik model sunulmuştur. Ardından,
fırlatma fazı kontrolü problemi, bir minimum-efor optimal kont-
rol problem olarak formülize edilmiştir. Yatay fırlatma duru-
munda, sudan farklı çıkış açısı senaryoları için kontrol çözüm-
leri bulunmuştur. Dikey fırlatma durumunda ise, farklı fırlatma
derinliği senaryoları için kontrol çözümleri elde edilmiştir. Elde

edilen kontrol çözümleri, doğrusal olmayan 6 DOF simülasyon
ortamında uygulanarak ortaya çıkan sonuçlar incelenmiştir. Her
senaryo için ihtiyaç duyulan enerji miktarları karşılaştırılarak,
incelenen senaryolar dahilinde yatay ve dikey fırlatma durumu
için minimum enerjiye ihtiyaç duyan görev stratejileri belirlen-
miştir.

2. Füze modeli
Çalışmada kullanılmak üzere kavramsal olarak tasarlanan füze-
nin 2 boyutlu görünümü ile birlikte kaldırma kuvveti merkezi
ve ağırlık merkezi Şekil 1’de gösterilmiştir.

 Füze ana gövdesi �tki motoru

Şekil 1: Füze modeli 2-boyutlu görünümü

Füze ana gövdesi ve itki motoru silindirik, füze burnu elip-
soid bir formdadır. Füze fiziksel modeline ait önemli bir özel-
lik kaldırma kuvveti merkezinin füze burnuna ağırlık merke-
zinden daha yakın olmasıdır. Bu durum sonucu füze su altında
yatay konumda serbest bırakıldığında oluşacak pozitif yunus-
lama momenti ile burnunu yukarı doğru kaldıracaktır. Bu sa-
yede optimal-kontrol çözümleri sonucu bulunacak ve itki mo-
toru tarafından füzeye uygulanacak itki profilleri ile füzenin su-
dan çıkış açısı kontrol edilebilecektir.

3. Hareket modeli ve füzeye etkiyen kuvvet
ve momentler

3.1. 6 DOF hareket denklemleri

Şekil 2’de füzenin gövde koordinat sistemi ve 6 DOF hareket
modeline ait bazı değişkenler gösterilmiştir.

Şekil 2: Füze gövde koordinat sistemi ve 6 DOF hareket
modeli değişkenleri

Burada (u, v, w) gövde koordinat sistemindeki ileri, sağa
ve aşağı hızları, (φ, θ, ψ) referans bir eylemsizlik koordinat sis-
temine göre yönelim açıları olan yuvarlanma, yunuslama ve
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yana dönme açılarını, (p, q, r) gövde koordinat sistemi eksen-
leri etrafındaki yuvarlanma, yunuslama ve yana dönme açısal
hızlarını göstermektedir. Çalışmada ele alınan füzeye ait dina-
mik hareket denklemleri, füze tasarımının gövde xz-düzlemi ve
xy-düzleminde sahip olduğu simetriden dolayı ve gövde koor-
dinat sistemi merkezinin füzenin ağırlık merkezi olarak seçil-
mesiyle aşağıdaki gibi ifade edilebilir [11]:

m(u̇− vr + wq) = X Ixṗ+ (Iz − Iy)qr = L

m(v̇ − wp+ ur) = Y Iy q̇ + (Ix − Iz)pr = M

m(ẇ − uq + vp) = Z Iz ṙ + (Iy − Ix)pq = N

(1)

Burada (X,Y, Z) ve (L,M,N) füzeye etkiyen ve gövde ko-
ordinate sisteminde ifade edilmiş toplam kuvvet ve momentler,
m kütle, (Ix, Iy, Iz) ise eylemsizlik momentleridir. Füzeye et-
kiyen toplam kuvvet ve momentler ile hareket modeline ait ek-
senel ve açısal hız değişkenleri vektörel olarak aşağıdaki gibi
ifade edilirse,

τ = [X,Y, Z, L,M,N ]T ν = [u, v, w, p, q, r]T (2)

Denklem (1)’de verilen hareket denklemlerinin genel ifa-
desi, vektörel formda aşağıdaki gibi yazılabilir:

MRBν̇ +CRB(ν)ν = τ (3)

Burada MRB katı cisim kütle matrisi, CRB(ν) ise katı cisim
Coriolis ve merkezcil matrisidir.

3.2. Kuvvet ve momentler

Füzeye etkiyen kuvvet ve moment kaynakları sudaki harekkette
oluşan ek kütle etkisi, hidrodinamik sönümleme, yerçekimi ve
kaldırma kuvveti ile itki motoru kaynaklı itki kuvveti olup [11],
aşağıdaki alt başlıklarda açıklanmıştır.

3.2.1. Ek kütle etkisi

Katı bir cismin akışkan bir ortam içindeki hareketi, cisimle
birlikte cismin etrafını saran akışkanın da ivmelenmesine se-
bep olmaktadır. Bu durumun sonucu olarak akışkanın oluştur-
duğu karşı kuvvetler ek kütle katkısı olarak adlandırılmaktadır
[12]. Ek kütle katkısıyla ilgili olarak, füzenin xz-düzlemi ve xy-
düzlemindeki simetrisi göz önüne alınarak Denklem (4)’te ifade
edilen matrisler hareket denklemlerine dahil edilebilir [13].

MA , −



Xu̇ 0 0 0 0 0

0 Yv̇ 0 0 0 Yṙ

0 0 Zẇ 0 Zq̇ 0

0 0 0 Kṗ 0 0

0 0 Mẇ 0 Mq̇ 0

0 Nv̇ 0 0 0 Nṙ



CA(ν) =



0 0 0 0 −a3 a2
0 0 0 a3 0 −a1
0 0 0 −a2 a1 0

0 −a3 a2 0 −b3 b2
a3 0 −a1 b3 0 −b1
−a2 a1 0 −b2 b1 0



(4)

Burada MA kütle matrisi, CA(ν) ise Coriolis ve merkez-
cil matristir. Coriolis ve merkezcil matris elemanları ise aşağı-
daki gibidir:

a1 = Xu̇u b1 = Kṗp

a2 = Yv̇v + Yṙr b2 = Mẇw +Mq̇q

a3 = Zẇw + Zq̇q b3 = Nv̇v +Nṙr

(5)

3.2.2. Hidrodinamik sönümleme

Hidrodinamik sönümleme kaynaklı kuvvet ve momentler füze-
nin su içindeki hızının büyüklüğüne ve bu hızın füze gövdesine
göre yönüne, su yoğunluğuna ve füze geometrisine bağlı olarak
ortaya çıkan sürükleme (ing. drag) kuvvet ve momentleri olup
[11], vektörel formda şu şekilde ifade edilebilir:

τH = QA[Cx Cy Cz dCl dCm dCn]T (6)

Burada Cx, Cy, Cz kuvvet katsayıları, Cl, Cm, Cn moment
katsayıları,Q dinamik basınç,A referans alan, d referans uzun-
luktur. Dinamik basınç,

Q =
1

2
ρV 2 (7)

olarak tanımlanır. Burada ρ deniz suyu yoğunluğu, V ise toplam
hızdır ve

V =
√

(u2 + v2 + w2) (8)

olarak ifade edilir. Kuvvet ve moment katsayıları bu çalışma
kapsamında doğrusal formda aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:

Ci = Ci0 + Cipp(d/2V ) + Ciqq(d/2V ) + Cirr(d/2V )

i = x, y, z, l,m, n

(9)

Burada Ci0 statik kuvvet ve moment katsayılarını, Cip,
Ciq , Cir ise dinamik kuvvet ve moment katsayılarını göster-
mektedir.

3.2.3. Yerçekimi ve kaldırma kuvveti

Füze gövdesine etkiyen yerçekimi ve kaldırma kuvveti kaynaklı
kuvvet ve momentler, ağırlık merkezi ve kaldırma kuvveti mer-
kezi, gövde eksen takımı x-ekseni üzerinde olduğu durumda,
vektörel olarak aşağıdaki gibi yazılabilir:

τR =



(B −W ) sin(θ)

(W −B) cos(θ) sin(φ)

(W −B) cos(θ) cos(φ)

0

xbB cos(θ) cos(φ)

−xbB cos(θ) sin(φ)

 (10)

Burada xb kaldırma kuvveti merkezi ile ağırlık merkezi arasın-
daki uzaklık, W füzenin ağırlığı, B ise füzeye su tarafından uy-
gulanan kaldırma kuvvetidir.

3.2.4. İtki kuvveti

İtki motoru tarafından sağlanan itki kuvveti, yalnızca gövde ko-
ordinat sistemi x-ekseni boyunca doğrusal olarak tanımlanmış-
tır. Bunun sonucunda itki kaynaklı olarak, gövde y ve z eksenle-

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

446



rinde herhangi bir kuvvet veya x, y, z dönme eksenlerinde her-
hangi bir moment katkısı oluşmamaktadır. İtki kuvvet ve mo-
mentleri vektörel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

τT = [T 0 0 0 0 0]T (11)

3.2.5. Sonuç

Önceki bölümde tanımlanan kuvvet ve moment kaynakları so-
nucu, Denklem (3)’te verilen hareket denklemlerinin nihai hali
aşağıdaki gibidir:

(MRB +MA)ν̇+ (CRB(ν)+CA(ν))ν = τH +τR +τT
(12)

6 DOF hareketin bilgisayar ortamında simüle edilebilmesi
için Denklem (12)’te verilen ifade kullanılacaktır.

4. Hidrodinamik model parametreleri
4.1. Ek kütle parametreleri

Ek kütle parametrelerinin bulunmasında [13]’te izlenen yön-
temler kullanılmıştır. Eksenel ek kütle parametresi, Xu̇, füze
geometrisinin bir elipsoid olarak düşünüldüğü yaklaşımla bu-
lunmuştur. Yuvarlanma ek kütle parametresi, Kṗ, su altı kon-
figürasyonu üzerinde herhangi bir kontrol yüzeyi bulunmadığı
için sıfır olarak alınmıştır. Geri kalan ek kütle parametrelerinin
bulunmasında ise şerit teorisinden faydalanılmıştır [11].

4.2. Hidrodinamik kuvvet ve moment parametreleri

Hidrodinamik kuvvet ve moment parametreleri
(Ci0, Cip, Ciq, Cir | i = x, y, z, l,m, n) için sayısal de-
ğerler Missile DATCOM programı kullanılarak hücum açısı,
yana kayma açısı ve hıza göre değişecek şekilde tablolar
halinde elde edilmiştir. Simülasyonlar sırasında tablolanmış
değerler kullanılarak uygun değerlerin hesaplanmasında
doğrusal interpolasyon yöntemi kullanılmıştır.

5. Minimum-efor optimal kontrol tasarımı
5.1. Sadeleştirilmiş hareket denklemleri

Tanımlanacak sonsuz boyutlu minimum-efor optimal kontrol
problemi, ayrıklaştırma işlemiyle sonlu boyutlu bir optimizas-
yon problemine dönüştürülüp çözüleceği için, hareket mode-
linin mümkün olduğunca sadeleştirilmesi, kullanılacak opti-
mizasyon algoritmasının performansını artırmak adına önem-
lidir. Aşağıda sıralanmış varsayımlar kullanılarak su altındaki
harekete ait boylamsal kanal hareket denklemleri, Denklem
(13)’teki gibi yazılabilir:

• Boylamsal kanal dinamikleri, yanal kanal dinamiklerin-
den ayrılmıştır ve yanal kanala ait bir hareket oluşma-
maktadır,

• Yuvarlanma açısal hızı, yana dönme açısal hızı ve yanal
hız sıfırdır (p = r = v = 0),

• Gövde eksen takımı hızları, (u, v, w), arasında, ileri hız
bileşeni, u, dominant bileşendir (u >> v, u >> w).

u̇ = (QACx0 +QACxq(d/2u)q + T − (W −B) sin θ

−mwq + Zẇwq + Zq̇q
2)/(m−Xu̇)

ẇ = (QACz0 +QACzq(d/2u)q + (W −B) cos θ

+mqu+ Zq̇ q̇ −Xu̇qu)/(m− Zẇ)

q̇ = (QAdCm0 +QACmq(d2/2u)q + xbB cos θ +Mẇẇ

− Zẇwu+ Zq̇qu+Xu̇uw)/(Iy −Mq̇)

θ̇ = q

ż = − sin(θ)u+ cos(θ)w

(13)

Sonuç olarak, su altındaki harekete ait doğrusal olmayan
model aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

ẋ = h(x,u) (14)

Burada, durum vektörü x ve kontrol vektörü u ise,

x = [u(t), w(t), q(t), θ(t), z(t)]T

u = [T (t)]
(15)

olarak ifade edilir.

5.2. Minimum-efor optimal kontrol problemi formülas-
yonu

Fırlatma fazının kontrolü problemi aşağıdaki şekilde tanımlan-
mıştır:

min
u(t)

J(u(t))

s.t x(t0) = x0,x(tf ) = xf

umin ≤ u ≤ umax

(16)

Burada x0 denizaltından ayrılma sonrası başlangıç koşul-
larını, xf ise sudan çıkış koşullarını göstermektedir. Minimize
edilecek maliyet fonksiyonu, hareket boyunca gerekli enerji
ihtiyacını temsil edecek anlamda, uygulanan itki T (t)’nin bir
fonksiyonu olarak Denklem (17)’deki gibi tanımlanmıştır. Ma-
liyet fonksiyonundaki karesel ifade, daha önce belirtildiği gibi
bu çalışma kapsamında tanımlanan enerji ihtiyacının itkinin ka-
resiyle doğru orantılı olarak modellenmesinden kaynaklanmak-
tadır.

J(u) =

∫ tf

t0

T 2(t)dt (17)

Uygulanabilecek itkinin minimum ve maksimum değerleri
olan umin ve umax değerleri ise, 0 ve 30 kN olarak seçilmiş-
tir. İtki üst limit değerinin belirlenmesi için sabit itki kullanı-
larak bir dizi simülasyon yapılmış ve farklı senaryolarda elde
edilmek istenen koşullar için uygun olduğu öngörülen 30 kN
değeri seçilmiştir. Matematiksel olarak ifade edilen problemin
ayrıklaştırılarak sonlu boyutlu bir kısıtlı optimizasyon proble-
mine dönüştürülmesiyle aşağıdaki problem tanımı elde edilmiş-
tir:

min
u

J(u) =
∆t

2
(T 2

0 + 2(T 2
1 + ...+ T 2

N−1) + T 2
N )

x(t = 0) = x0,x(t = N∆t) = xf

umin ≤ ui ≤ umax | i = 0, 1, ..., N

(18)
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Burada, u kontrol vektörü, ∆t ayrıklaştırmada kullanılan ör-
nekleme periyodu, N+1 ise toplam örnekleme sayısıdır. For-
müle edilen kısıtlı optimizasyon probleminin çözümünde MAT-
LAB optimizasyon araç kutusu içinde bulunan ve doğrusal ol-
mayan, çok değişkenli fonksiyonların belirli kısıtlar altında en
düşük değerini bulmaya yarayan fmincon fonksiyonu kulla-
nılmıştır.

5.3. Fırlatma fazı minimum-efor optimal kontrol çözümleri
ve sonuçları

5.3.1. Yatay fırlatma durumu için sudan farklı çıkış açısı senar-
yoları

Denizaltından ayrılma sonrası ortaya çıkan fırlatma fazı başlan-
gıç koşulları, 10 m/s ileri hız, 0 derece yunuslama açısı, 0 de-
rece/s yunuslama açısal hızı, 0 m/s aşağı hız ve 100 m derinlik
olarak seçilmiştir. Sudan ayrılma esnasında hedeflenen fırlatma
fazı son koşulları ise, 35 m/s ileri hız, 0 m derinlik ve {20, 35,
45, 55, 65, 75, 90} derece kümesinden bir yunuslama açısı ola-
rak seçilmiş, yunuslama açısal hızı ve aşağı hız değerleri ser-
best bırakılmıştır. Hareket süresi 15 saniye olarak belirlenmiştir.
Hareket süresinin belirlenebilmesi için, simülasyon ortamında
ilk olarak sabit itki kullanılarak çeşitli sudan çıkış simülasyon-
ları yapılmış ve sonuçlar değerlendirilerek farklı sudan çıkış
açısı senaryolarının optimum itki çözümleriyle gerçekleştirile-
bileceği öngörülen bir değer olan 15 saniye seçilmiştir. Sonuç
olarak ortaya çıkan, kontrol edilecek sürece ait başlangıç ve son
koşullar aşağıdaki gibi oluşmuştur:

x0 = [10, 0, 0, 0, 100]T ,xf = [35, ser., ser., θf , 0]T (19)

θf değeri, n’inci senaryo için, {20, 35, 45, 55, 65, 75, 90} küme-
sinin n’inci elemanı olarak seçilmiştir. Her senaryo için bulunan
itki profilleri ve bulunan itki profillerinin, doğrusal olmayan 6
DOF hareket denklemleriyle oluşturulan ve sudan çıkış gerçek-
leşene kadar yürütülen simülasyonlarda ortaya çıkardığı sonuç-
lar Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilmiştir. Sudan çıkış açısına göre
oluşturulan yedi farklı senaryoda ortaya çıkan enerji ihtiyacını
gösteren maliyet değerleri ise Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Yatay fırlatma durumu için sudan çıkış açısına göre
oluşan maliyetler

θf [derece] 20 35 45 55 65 75 90
J [109N2s] 7.03 1.80 1.67 1.72 1.78 1.82 2.45

Sonuçlar incelendiğinde hedeflenen sudan çıkış koşullarını
sağlayacak şekilde kontrol çözümlerinin bulunduğu görülmüş-
tür. Hedeflenen hareket süresi, sudan çıkıştaki ileri hız ve sudan
çıkış açıları tüm senaryolarda yaklaşık olarak elde edilmiştir.
Hedeflenen ile gerçekleşen çıkış açısı arasındaki yüzdesel far-
kın en büyük olduğu senaryoda, 45 derece hedefi için %6.1’lik
yüzdesel farka tekabül eden 47.74 derece sonucu elde edilmiştir.
Bu durum, optimal kontrol tasarımı sırasında kullanılan sadeleş-
tirilmiş model ile doğrusal olmayan referans model arasındaki
yunuslama açısı sonucu farklarından kaynaklanmakta olup, si-
mülasyon sonuçlarında görülmesi önceden beklenen bir durum-
dur. Tüm senaryolarda sudan çıkış anında hücum açısı 0 dere-
ceye çok yakın olup, bu durum sudan çıkış anında toplam hızın
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Şekil 3: Yatay fırlatma durumunda farklı sudan çıkış açısı
senaryolarında bulunan optimal itki profilleri ve ileri hız ile

yunuslama açısı için elde edilen simülasyon sonuçları

dominant bir şekilde ileri hız bileşeninden oluştuğu anlamına
gelmektedir. Dikey yörünge sonuçları incelendiğinde, sudan çı-
kış açısı azaldıkça yatay düzlemde alınan yolun arttığı görül-
mektedir. Senaryoların enerji ihtiyaçları karşılaştırıldığında, en
düşük enerji ihtiyacına sahip senaryonun, 45 derece çıkış açısı
senaryosu olduğu görülmektedir.

5.3.2. Dikey fırlatma durumu için farklı fırlatma derinliği se-
naryoları

Denizaltından ayrılma sonrası ortaya çıkan fırlatma fazı başlan-
gıç koşulları, 10 m/s ileri hız, 90 derece yunuslama açısı, 0 de-
rece/s yunuslama açısal hızı, 0 m/s aşağı hız ve {100, 200, 300,
400, 500} m kümesinden bir derinlik olarak seçilmiştir. Sudan
ayrılma esnasında hedeflenen fırlatma fazı son koşulları ise, 35
m/s ileri hız, 0 m derinlik ve 90 derece yunuslama açısı olarak
seçilmiş, yunuslama açısal hızı ve aşağı hız değerleri serbest bı-
rakılmıştır. Hareket süreleri, n’inci senaryo için {3.8, 7.0, 10.0,
12.8, 15.8} sn kümesinin n’inci elemanı olarak seçilmiştir. Bu
değerlerin belirlenmesi için ilk önce yukarıda verilen başlan-
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Şekil 4: Yatay fırlatma durumunda farklı sudan çıkış açısı
senaryolarında hücum açısı ve dikey yörünge için simülasyon

sonuçları

gıç koşullarını ve son koşulları yaklaşık olarak sağlayan sabit
itki çözümleri bulunmuştur. Ardından bu senaryoların sabit itki
uygulanarak tamamlanması için geçen süreler, yukarıdaki yazıl-
dığı gibi tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kontrol edilecek sürece
ait ortaya çıkan başlangıç ve son koşullar aşağıdaki gibi oluşur:

x0 = [10, 0, 0, 90, z0]T ,xf = [35, ser., ser., 90, 0]T (20)

z0 değeri, n’inci senaryo için, {100, 200, 300, 400, 500} küme-
sinin n’inci elemanı olarak seçilmiştir. Her senaryo için bulunan
itki profilleri ve bulunan itki profillerinin, doğrusal olmayan 6
DOF hareket denklemleriyle oluşturulan ve sudan çıkış gerçek-
leşene kadar yürütülen simülasyonlarda ortaya çıkardığı sonuç-
lar Şekil 5’te gösterilmiştir. Yunuslama açısı ve hücum açısı so-
nuçları, hareket boyunca 90 ve 0 derece değerlerinde sabit kal-
dığı için ayrıca gösterilmemiştir. Farklı fırlatma derinliğine göre
oluşturulan beş farklı senaryoda ortaya çıkan enerji ihtiyacını
gösteren maliyet değerleri ise Tablo 2’de verilmiştir.

Sonuçlar incelendiğinde hedeflenen sudan çıkış koşullarını
sağlayacak şekilde kontrol çözümlerinin bulunduğu görülmüş-
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Şekil 5: Dikey fırlatma durumunda farklı fırlatma derinliği
senaryolarında bulunan optimal itki profilleri ve simülasyon

sonuçları

Tablo 2: Dikey fırlatma durumu için fırlatma derinliğine göre
oluşan maliyetler

z0 [m] 100 200 300 400 500
J [109N2s] 1.99 2.78 3.86 5.09 6.15

tür. Hedeflenen hareket süresi, sudan çıkıştaki ileri hız ve su-
dan çıkış açısı tüm senaryolarda yaklaşık olarak elde edilmiş-
tir. Senaryoların enerji ihtiyaçları karşılaştırıldığında, beklene-
bileceği gibi fırlatma derinliği arttıkça enerji ihtiyacının arttığı
görülmüştür. Çalışmada ele alınan senaryolarda 100 metre de-
rinlikten yapılan atışlarda, sudan 90 derece ile çıkış amaçlandı-
ğında dikey fırlatma senaryosunun yatay fırlatma senaryosuna
göre daha az enerjiye ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Sudan 90
derece çıkış amaçlanan senaryolarda 100-200 metre arası bir
derinlikten itibaren daha derine inildikçe ise dikey fırlatma st-
ratejisi, 100 metre derinlikten yatay fırlatma stratejisinden daha
maliyetli bir hale gelmektedir.
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6. Sonuç
Bu çalışmada su altından-havaya bir füzenin su altı hareketi
boyunca optimal enerji ihtiyacına sebep olacak şekilde kont-
rol tasarımları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilk önce konsept
füze modeli açıklanarak 6 DOF hareket denklemleri sunulmuş,
ardından füzeye etkiyen kuvvet ve momentler tanımlanmış ve
hidrodinamik model parametreleri elde edilmiştir. Füzenin su
altında bir başlangıç koşulundan hedeflenen sudan çıkış koşu-
luna optimal enerji harcayarak ulaşması problemine çözüm ola-
rak; problemin bir minimum-efor optimal kontrol problemi ola-
rak çözülmesi önerilmiştir. Matematiksel olarak formülize edi-
len probleme sudan farklı çıkış açısı ve su altından farklı derin-
likten fırlatma senaryoları için kontrol çözümleri bulunmuş ve
çözümler doğrusal olmayan 6 DOF simülasyon ortamında test
edilerek, hedeflenenen sudan çıkış koşullarına ulaşıldığı görül-
müştür.

Sonuçlar incelendiğinde denizaltından yatay fırlatma du-
rumu için sudan 45 derece ile çıkış senaryosunun sudaki ha-
reket için en düşük enerji ihtiyacına sahip senaryo olduğu gö-
rülmüştür. Dikey fırlatma durumu için ise fırlatma derinliği art-
tıkça enerji ihtiyacı artmakta olup, 100 m derinlikten yapılan
yatay ve dikey fırlatmada, sudan 35 m/s hız ve 90 derece ile çı-
kılması hedeflendiğinde, dikey fırlatma senaryosunun yatay fır-
latma senaryosundan daha düşük enerjiye ihtiyaç duyduğu gö-
rülmüştür. Sudan 35 m/s hız ve 90 derece ile çıkış amaçlandı-
ğında 100-200 metre arası bir derinlikten itibaren daha derine
inildikçe ise dikey fırlatma stratejisinin, 100 metre derinlikten
yatay fırlatma stratejisine göre daha maliyetli olduğu görülmek-
tedir. Bu sonuçla örneğin; 100 metre derinlikten yatay fırlatma
ile sudan 90 derece çıkış amaçlanarak yapılan bir enerji kaynağı
tasarımı, görev sırasındaki bir plan değişikliği ile dikey fırlat-
maya mecbur kalınması halinde, 100-200 metre arasındaki bir
derinliğe kadar hala kullanılabilecektir fakat daha derinlere inil-
dikçe mevcut enerji yetersiz kalacaktır. Yatay fırlatma durumu
için sudan çıkış açısı azaldıkça, sudaki hareket boyunca alınan
yatay mesafe artmıştır. Bu da daha küçük sudan çıkış açıları için
fırlatma noktası etrafında daha geniş bir alan ihtiyacı anlamına
gelmektedir.

Su altında geçen fırlatma fazı ve havada geçen yükselme
fazı birlikte düşünüldüğünde, toplamda en düşük enerji ihtiya-
cına sebep olacak başlangıç koşullarının ve son koşulların tes-
pit edilebilmesi için havada gerçekleşen yükselme fazına ait in-
celemelerin de yapılması gerekmektedir. Ayrıca, tüm başlangıç
koşulları ve son koşullar açısından en düşük enerji ihtiyacına
sebep olacak görev profilinin tespit edilebilmesi için, değerleri
bu çalışmada sabit tutulan, hedeflenen sudan çıkış hızı, sudaki
hareketin süresi, yatay fırlatma için atış derinliği gibi parametre-
lerin enerji ihtiyacına olan etkileri incelenmelidir. Yapılan çalış-
manın bu yönden anlamı, bu etkilerin incelenmesi ve farklı se-
naryolar etrafında enerji-optimal kontrol çözümlerin elde edil-
mesi için yeni bir yöntem sunmuş olmasıdır.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi,

4Geomatik Mühendisliği Bölümü
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Özetçe
Bu çalışmada, insansız su üstü aracına entegre edilen tek

ışınlı dip taramalı sonar (sound navigation and ranging) ile alı-
nan batimetrik verilerden sualtı haritası çıkarımı için sonar ve
dalga modeli oluşturulmuştur. Sonar akustik sinyal kullanarak
mesefa bilgisini ölçen bir cihazdır. Bu sebeple akustik dalga
ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. Derinlik bilgisi ölçülürken
akustik dalganın hızını etkileyen basınç, sıcaklık tuzluluk gibi
özellikler incelenmiştir. Sonar performansının daha iyi anla-
şılması için sonar denklemi çıkarılmıştır. Dalga, rüzgâr, akıntı
gibi dış etkenlerden dolayı sonarın yerleştirildiği aracın hare-
ketinde oluşabilecek hatalar derinlik ölçümünü etkilediğinden
bu hatalar modellenmiştir. Buna ek olarak, derinlik ölçümün-
deki doğruluğu etkileyen ses hızı ve zamandan kaynaklı hata-
lar da modellenmiştir. Su altı haritası çıkarımı için bir simüla-
tör oluşturulmuştur. Su üstü aracında yerleştirilen GPS (Global
Position System) ve IMU (Inertial Measurement Unit) dan x
ve y konumu ve yönelim bilgileri (roll, pitch, yaw) ile su üstü
aracına yerleştirilen sonardan elde edilen derinlik bilgisi bir-
leştirilerek su altı haritası çıkarılmıştır. Tüm çalışmalar MAT-
LAB/Simulink ortamında yapılmıştır.

Abstract
In this study, a sonar model is prepared for underwater map

extraction with bathymetric information obtained by a scanning
sonar integrated with the unmanned surface vehicle. Sonar is a
device that measures depth information based on acoustic sig-
nal. Therefore, acoustic waves and their propagation are inves-
tigated. When measuring depth information, properties such as

pressure adjusting pressure, temperature salinity of the acous-
tic wave are analyzed. Sonar equation is discussed for a better
understanding of sonar performance. The errors that may occur
because of the movement of the vehicle where the sonar is pla-
ced due to external factors such as waves, wind and current are
to be modelled when depth is measured. In addition, accuracy
in the values of sound velocity and measurement time and the
associated errors should also be taken into account. Sonar si-
mulator is modeled for underwater mapping. While doing the
measurements, x, y coordinates and orientation (roll, curtain,
roll) come from GPS and IMU placed on the surface of the ve-
hicle. The depth information obtained from the sonar located on
the surface of the vehicle is integrated with the orientation and
position information in order to obtain underwater map more
correctly. This study is performed in MATLAB/Simulink envi-
ronment.

1. Giriş

Su altı haritalama, yüksek çözünürlükte sualtı konumsal bilgi-
sine ihtiyaç duyulan birçok sivil ve askeri çalışmalarda büyük
öneme sahiptir. Sualtı haritalamada en yaygın kullanılan yön-
tem akustik yöntemlerdir. 1807’de Fransız fizikçi Dominique
Francois Jean Arago su derinliğinin ses dalgaları ile ölçülebile-
ceğini öne sürdü [1]. 1922’de, mevcut Güney California kıtası
sınır bölgelerini kapsayan ilk batimetrik harita, Harvey Hayes
tarafından derinlik ölçmeleri yapılarak oluşturulmuştur [2]. Bir
başka keşif çok ışınlı sonar sistemleri (Multi-beam Echosoun-
der Systems, MBES) idi. Sonar Dizi Sondaj Sistemi (SASS)
olarak bilinen ilk MBES 1963 yılında kullanılmıştır. 1968 yı-
lında mevcut Deniz Beam MBES’leri üretilmeye başlanmıştır.
Bu gelişmeler 1980’lere dek kullanılmıştır. [3]. Günümüzde çok
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ışınlı sonar teknolojisi, okyanus derinliğinde yüksek çözünür-
lüklü ölçümler üretmek için kullanılmaktadır. Her çok ışınlı so-
nar, sinyal (ping), deniz tabanını [4] yansıtan tek bir geniş ses
bandı (yani, 153 dereceye kadar) yayar. Ayrıca, yoğun harita-
lama programları, deniz tabanı reflektivitesinin özelliklerini ni-
teliksel olarak görmek için yan-taramalı (sidescan) sonar kulla-
nır. Akustik sensörler, deniz tabanı ile ilgili sabit bir konumda
kalabilirler ve onları, uzaktan kumandalı bağlı araçlara veya
planör gibi özerk su altı araçlara yerleştirerek yüksek çözünür-
lüklü batimetri sağlayabilirler [5].

Geçmişten günümüze, kıtalar arasındaki insan ve yük taşı-
macılığı deniz yolları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu ne-
denle, deniz derinliği ölçümü rotalarının belirlenmesi ve barı-
nak ve liman gibi kıyı yapılarının inşaası için her zaman vazge-
çilmez bir çalışma olmuştur. İlk olarak, deniz taşımacılığı ya-
pılan yollar boyunca hidrografik ölçümler yapılmıştır. Mevcut
hidrografik ölçümler çok disiplinli olup farklı uygulama alan-
larına hizmet etmektedir [6], [7], [8]. Kıyı mühendisliği, sahil-
lerde ve denizlerde doğal kaynakların en verimli şekilde kul-
lanılması için planlama ve mühendislik çalışmalarının yapıl-
dığı bir uygulama alanıdır [9]. Hidrodinamik yapıyı tanımlamak
için, dalga ve gelgit ölçümleri ile deniz seviyesi değişimi, deniz
suyu özellikleri, su kalitesi ve tortu yapı tanımlamaları iyi yapıl-
malıdır [9]. Jeofizik araştırmalarda, MBES ve sismik ve yan ta-
rama sonar görüntüleri ile elde edilen hidrografik veriler, deniz
altı su faylarını ve deniz altı tektoniklerini ortaya koymaktadır
[10]. Hidrografik ölçüm, kaynakların yerinin tespitinde, petro-
lün çıkarılmasında, petrol platformlarının kurulumunda ve de-
linmesinde okyanuslar, denizler ve göllerdeki sualtı kaynakları-
nın araştırılmasında oldukça kullanılır [11]. Hidrografik ölçüm,
mayın haritalarının oluşturulması, su altı mühimmat alanlarının
belirlenmesi ve savaş durumunda, işgal bölgelerinin ve çevrenin
hidrografik durumunun belirlenmesi gibi askeri uygulamalarda
da oldukça sık kullanılmaktadır. [12].

Sonar entegreli su üstü araçları kullanılarak yapılan çalış-
malardaki temel sorun, su üstü aracı hareket ederken dalgalar-
dan dolayı su üstü aracının sallanması, bu salınıma bağlı ola-
rak, alınan verilerin gerçekteki konumdan hatalı olarak alınma-
sıdır. Bu hatayı en aza indirmek için sualtı haritalamada insan-
sız sualtı araçları kullanılmaktadır [13], [14]. Bu çalışmada, su
üstü aracına entegreli sonardan alınan batimetri verisini etkile-
yen hatalar modellenmiştir. Özellikle dalga, rüzgâr gibi dış et-
kenlerden aracın konum ve yöneliminde oluşacak hataların de-
rinlik ölçümüne etkisi modellenmiştir. Buna ek olarak, deniz
dibi eğimi, ses hızındaki değişiklik ve sonardan iletilen ve geri
alınan ses sinyalinin seyahat süresindeki değişikliğin derinlik
ölçümüne etkisi incelenmiştir. Su üstü aracından alınan navi-
gasyon bilgisi ile ölçülen derinlik bilgisi birleştirilerek bir su
altı haritalama simülatörü oluşturulmuştur.

1.1. Akustik Alan

Ses dalgası, mekanik enerjiyi, parçacıkların kinetik enerjisi
ve ortamdaki gerilmelerin potansiyel enerjisi formunda taşır.
Dalga yayıldığında, saniyede belirli bir miktarda enerji, yayılım
yönüne birim alan boyunca akacaktır. Bir birim alandan geçen
saniye başına enerji miktarı dalganın yoğunluğu olarak bilinir.
Bir düzlem dalgası için, akustik dalga yoğunluğu, basınçla ilgi-
lidir ve denklem (1) deki gibi ifade edilir [15].

I =
p2e
ρc

(1)

Burada, ρ, suyun yoğunluğu, c, sudaki ses hızı, pe, etkili
akustik basınç. Akustik basınç ve yoğunluk, geniş aralıktaki de-
ğişkenliklerinden dolayı, genellikle logaritmik ölçeklerde ifade
edilir. Akustik yoğunluk seviyesi, IL [15],

IL = 10log10
I

Iref
yada IL = 20log10

Pe

Pref
(2)

Burada, Iref , referans yoğunluk, Pref referans basınçtır.

1.2. Sonar Denklemi

Sonar denklemi, akustik sinyal kullanarak ölçüm yapan sensör-
lerin algılama kabiliyetini ve performansını araştırmak ve ifade
etmek için gereklidir. Sonar denklemi, sinyal veya ses algılama-
sını, ses fazlalığı (Echo Excess) (EE) olarak tanımlar [15].

EE = SL− 2TL− (NL−DI) +BS −DT (3)

SL (source level), kaynak seviyesi, TL (transmission loss),
iletim kaybı, NL (noise level), gürültü seviyesi, DI (directivity
index), yönelim endeksi, BS (bottom backscattering strength),
alt geri saçılma dayanımı, DT (detection threshold), algılama
eşiğidir.

SL, kaynak seviyesi, kaynağın merkezinden (verici) 1 metre
uzakta bulunan bir nokta için, basıncı 1µPa olan bir düzlem dal-
ganın yoğunluğunu referans alan, akustik sinyal yoğunluğu se-
viyesini verir ve denklem (4) deki gibi tanımlanır [15].

SL = 10log10
I1
Iref

(4)

TL, iletim kayıplarını, ışının konik şekli ile geometrisinin
neden olduğu yayılım kayıpları ile deniz suyunun fiziksel ve
kimyasal özelliklerine ve akustik frekansa bağlı olarak emilim
katsayısıyla orantılı emilim kayıplarını, oluştururlar. Şekil ?? de
yayılım kayıplarına sebep olan ışının geometrisi gösterilmiştir
[15].

Akustik sinyalin gücü, Π, şekil ?? de görüldüğü gibi, yo-
ğunluk, I ve alan, A ile orantılıdır ve denklem (5) deki gibi
tanımlanır. Farklı alanlardaki yoğunluklar arasındaki orantı da
denklem (6) de tanımlanmıştır [15].

Π = I1A1 = I2A2 (5)

I1
I2

=

(
R2

R1

)2

(6)

Işının geometrisine bağlı olan alandaki artış, birim alandaki
gücün düşmesine neden olur. Sonuç olarak iletim kaybı denk-
lem (7) deki gibi ifade edilir [15].

TL = 20log10r + ar (7)

Burada, r, dönüştürücüye olan uzaklık, a, emilim katsayı-
sıdır.

Şekil (??) gösterildiği gibi, dönüştürücüler genellikle ener-
jiyi konik bir şekilde konsantre etme kapasitesine sahiptir. Bu

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

452



özellik, sonar denklemi için, ışın içerisindeki yoğunluğun aynı
yöne sahip bir çok yönlü nokta kaynağının yoğunluğuna olan
oranı olarak ölçülebilir [15]. Bu nedenle, denklem (8) çok yönlü
ve yönlü kaynaklar için aynı gücü göz önünde bulundurursak,
yoğunluk oranı denklem (9) deki gibi tanımlanır [15].

Π = I04πR2 = IS (8)

I

I0
=

4πR2

S
(9)

DI, (Directivity Index) yönelim endeksi denklem (10) de
tanımlanmıştır [15].

DI = 10log10
I

Iref
= 10log10

4πR2

S
(10)

Uzunluğu, L ve dalga boyu, λ , L � λ olan bir dizi için
yönelim endeksi,

DI = 10log10(
2L

λ
) (11)

NL (Noise Level) gürültü seviyesi, çevresel spektral gürültü
seviyesine, N0 ve alım sırasındaki dönüştürücü bant genişli-
ğine, w bağlıdır. Sudaki gürültü, dalgalar, yağmur, sismik et-
kinlik, termal gürültü, canlı organizmalar ve insan yapımı gibi
çeşitli kaynaklar tarafından oluşturulur. Gürültü seviyesi denk-
lem (12) de tanımlanmıştır [15].

NL = N0 + 10log10w (12)

BS, deniz dibi sırt saçılma dayanımı (BS) genellikle, bi-
rim alan ya da deniz tabanının yansıtıcı özelliklerine bağlı olan
geri saçılma endeksinin (SB) logaritmik toplamı olarak denk-
lem (13) de gösterildiği gibi tanımlanır [15].

BS = SB + 10log10A (13)

DT, (Detection Threshold), algılama eşiği, sonarın dönen
ekoları tespit edebileceği en düşük seviyeyi belirleyen sisteme
bağımlı bir parametredir [15]. Bunlara ek olarak, derinlik öl-
çümü, ses hızı profilinin değişikliklerine karşı oldukça hassas-
tır. Sıcaklık, tuzluluk oranı, basınç ses hızı değişimini de önemli
ölçüde etkiler. CTD (conductivity-temprature-depth), iletken-
lik, sıcaklık ve derinlik için algılayıcılı elektronik bir cihazdır.
CTD’ den gelen bilgilerle (tuzluluk, sıcaklık ve basınç) sudaki
ses hızını hesaplamak mümkündür [15].

1.3. Akustik Parametreler

Su altı ses sinyallerinin yayılım özelliklerini, frekans, bant ge-
nişliği, sinyalin uzunluğu gibi akustik parametreler belirlerler.
Ses sinyalinin frekansı, ne kadar yüksek olursa, ses sinyalindeki
zayıflama o kadar yüksek olur ve sonuç olarak hedefe ve deniz
tabanına nüfuz etmesi o kadar düşük olur. Işın genişliği, akustik
dalga boyuna ve dönüştürücünün boyutuna bağlıdır. Aynı ışın
genişliği için daha düşük bir frekans daha büyük bir dönüştü-
rücü gerektirecektir. Ses sinyal uzunluğu, suya iletilen enerjiyi
belirler. Aynı güç için sinyal uzunluğu ne kadar uzun olursa,
suya girilen enerji o kadar yüksek olur ve bu nedenle sonar ile
elde edilebilecek aralık o kadar yüksek olur [15].

2. Tek Işınlı Sonar
Sonar, ses ve dalgaların cisimlere çarpıp geri yansıması ilke-
siyle çalışan, yansıma sonuçlarına göre cisimlerin boyutlarını,
şekillerini ve uzaklıklarını hesaplayabilen ve bunları bir bilgisa-
yar monitöründe gözlenebilir hale getiren bir cihazdır. Sonarlar,
gönderdikleri ışın sayısına göre, tek ışınlı ya da çok ışınlı olabi-
lirler [16], [17]. Tek ışınlılar, hem iletim hem de alım için sadece
bir dönüştürücü kullanırken, çok ışınlı sonar, birkaç elemandan
oluşan dönüştürücü dizilerine sahiptir. Şekil 1 de tek ışınlı sona-
rın kapsama alanı gösterilmiştir. Sonar, elektrik enerjisini puls
üretecinden akustik enerjiye dönüştürerek çalışır. Dönüştürücü-
ler her yöne iletmediklerinden, akustik enerji suya dikey olarak
yönlendirilmiş bir ışın şeklinde yansıtılır. Akustik darbe su sü-
tunundan geçer ve deniz tabanına çarpar. Deniz tabanıyla etki-
leşimi yansıma, iletim ve saçılma ile sonuçlanır.

Şekil 1: Tek ışınlı sonarın kapsama alanı [15]

Deniz tabanının kapsanması, yani tek ışınlı sonarın yay-
dığı bölge, ışın içinde, kapladığı alanın büyüklüğünün verildiği
alandır. Tek ışını sonar için, deniz dibi ışın kapsamı, denklem
(14) tanımlanan formülle hesaplanabilir. Bu denklemde, a, ses
ile kaplanan alandır, z, derinlik değeridir ve φ ışın açısıdır [15].

a = 2ztan(
∅
2

) (14)

Sonardan gönderilen sinyalin iletimi ile alımı arasındaki za-
man aralığından, t, ve ortalama ses hızından, c, ölçülen derinlik
bilgisi, zm, denklem (15) den bulunur.

zm =
1

2
t.c (15)

Sonarın entegre edildiği aracın konum bilgisi, (xs, ys, zs),
ve bu araç ile deniz dibi arasındaki mesafeden, r, sualtı harita-
sındaki derinlik bilgisi, z, denklem (16) dan çekilerek buluna-
bilir.

r =

√
(x − xs)

2 + (y − ys)
2 + (z − zs)

2 (16)

Yüksek doğruluk ve deniz tabanının net bir kaydını elde
etmek için sonar parametrelerinin, ölçümden önce doğru ayar-
lanması gerekir. En önemli parametreler, güç, kazanç, kayıt yo-
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ğunluğu, darbe uzunluğu, ölçek, faz ölçeği, taslak, ses hızı gibi
parametrelerdir.

3. Sonar Ölçümünde Hata Kaynakları
Sonar (echosounder) ile derinlik tespitindeki hatalar kaba
hatalar (yapısal hatalar), sistematik hatalar ve rastgele ha-
talar olmak üzere üç kategoride incelenebilir. Kaba hatalar,
hatalı mekanik veya elektronik bileşenlerden kaynaklanan
teçhizat ile ilgili hatalardır. Sistematik hatalar, sonarın monte
edildiği aracın hareket algılaması, dönüştürücücünün yanlış
hizalanmasından kaynaklı, sabit yada yanlılık hatalarıdır.
Sistematik hatanın işareti ve boyutu tanımlanabilirse, bu hatalar
kolayca düzeltilebilir. Bu hata kategorisi sistemin kalibrasyonu
sırasında belirlenebilir ve kaldırılabilir. Derinlik verilerindeki
hataların ve sistematik hataların giderilmesinden sonra, rastgele
hatalar kalacaktır ve bunlar istatistiksel teknikler kullanılarak
analiz edilebilir. Sonar ile derinlik ölçümünde oluşabilecek
hatalar aşağıda açıklanmıştır.

Deniz Dibi Eğiminden Dolayı Hata
Dönüştürücüden (transducer) gönderilen akustik dalga ko-

nik olarak deniz tabanına dağılır. Gönderilen bu akustik dalga
deniz tabanından yansıyarak tekrar dönüştürücüye geri döner.
Deniz tabanı düz ise derinlik aşağıdaki şekilde hesaplanır [15],
[18].

d =
1

2
c.∆t (17)

Burada, c, sudaki ses hızı ve ∆t, iletilen ve alınan akustik
dalga arasındaki zaman bilgisidir. Ancak, şekil 2 de görüldüğü
gibi deniz tabanı her zaman düz değildir. Bu durumda derinlik
ölçümünde hata δde kadar oluşur. Bu hata deniz tabanının ge-
nişliğine ve eğimine bağlıdır. Denklem (18) ve (19) da, deniz
tabanı eğiminden kaynaklı hatalar hesaplanır [15], [18].

Şekil 2: Deniz taban eğimi [15]

δde = dm

(
1

cosβ
− 1

)
, β <

∅
2

(18)

δde = dm

(
1

cos∅
2

− 1

)
, β >

∅
2

(19)

Burada, φ, ışın açısı, β, deniz dibi eğimi, dm, ölçülen
derinlik ve d, derinlik bilgisidir.

Ses Hızına Bağlı Hatalar
Sudaki sesin hızı ortamın fiziksel parametreleri ve derinliği

ile değişir. Sesteki hata denklem, (20) ve (21) den de görüleceği
gibi derinliği doğrudan etkileyen faktördür [15], [18].

∂dc =
1

2
t.∂c (20)

∂dc = d.
∂c

c
(21)

Burada, ∂dc, ses hızının değişimi sonucu oluşan hata, ∂c,
gerçek hız değeri ile sonarda ayarlanan hız değeri arasındaki
fark.

Zamandan kaynaklı hatalar
Sonar ile hesaplanan derinlik bilgisi, gönderilen akustik

dalganın deniz tabanından yansıyarak tekrar sonara ulaşana ka-
dar geçen zamana bağlıdır. Dolayısıyla bu zamandaki hata, ∂t
derinlikteki hatayı, ∂dt, denklem (22) den de görüleceği gibi
direk etkilemektedir [15], [18].

∂dt =
1

2
c.∂t (22)

Su üstü aracının taslak, oturuş ve çökme (draft, sitting,
collapse) hareketleri ile ilgili hatalar

Su üstü aracına monte edilen, belirli bir derinlikteki su içe-
risinden ölçülen, derinlik bilgisi, dönüştürücünün altındaki de-
rinliktir. Deniz seviyesi ve dönüştürücü arasındaki mesafe farkı
draft olarak adlandırılır. Bu draft değeri ∂ddraft olarak öl-
çülen her bir derinlik değerine eklenmelidir. Doğrudan derinliği
etkileyen faktördür [15], [18].

Şekil 3 de görüldüğü gibi oturuş (sitting) hareketinden do-
layı oluşan hata, su üstü aracının ölçümden önceki durgun du-
rumu ile ölçümdeki, geminin hareketli durumu arasındaki fark-
tır. Bu fark ∂dsitting olarak derinliği direk etkiler. Sığ sularda
daha çok dikkate alınması gereken faktördür [15], [18].

Şekil 3: Su üstü aracının oturuş hareketi [15]

Çöküş hareketi, su üstü aracının hızına bağlı olarak taslak-
taki değişim olarak tanımlanır. Şekil 4 de görülen bu değişim,
∂dcollapse collapse olarak derinliği etkiler [15], [18].

Dönüştürücünün deniz seviyesine göre konumuna bağlı
hata toplamda, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

∂dT =
√
∂d draft2 + ∂d sitting2 + ∂d collapse2 (23)

Su üstü aracının hareketinden dolayı hatalar
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Şekil 4: Su üstü aracının çöküş (collapse) hareketi [15]

Denizdeki dalgalar sebebi ile su üstü aracı roll (yuvar-
lanma), heave (kaldırma) ve pitch (yunuslama) hareketleri yapar
[15], [18].

Yuvarlanma (roll) hareketinden kaynaklı hata ∂droll olarak
hesaplanır [15], [18]. Burada θR, roll açı değeri, φ, ışın açısıdır.

∂droll = dm(1 − sec
(
θR − ϕ

2

)
), θR >

ϕ

2

∂droll = 0, θR <
ϕ

2

(24)

Kaldırma hareketi, ölçülen hm ve hesaplanan hi kaldırma
değerlerinin toplamı şeklinde tanımlanır [15].

hT = hm + hi (25)

Kaldırma hareketinden dolayı oluşan hata da aşağıdaki gibi
tanımlanır.

∂h = ∂hm+ ∂hi (26)

4. Sualtı Haritalama Simülatörü
Sualtı haritalaması için oluşturulan simülatör blok diyagramı
Şekil 5 da gösterilmiştir. Simülasyonun ilk aşamasında dip ta-
ramalı sonar parametrelerinin ve çevre parametrelerinin belir-
lenmesi, harita (belirli bir deniz dibi alanı) oluşturulması ger-
çekleştirilir. Bir ping devri çalışırken, sonarın takıldığı su üstü
aracının konumu ve yönelim verileri oluşturulur. Konum ve yö-
nelim için su üstü aracının matematiksel modeli elde edilir (Fos-
sen’s model) [19]. Fossen modeline ek olarak, su üstü araç mo-
deline hücum açısı (angle of attack) ve yana kayma açısı (si-
deslip angle) eklenerek model geliştirilmiştir. Sensör verileri bu
konum ve yönelim bilgilerine (gerçek değerler) sıfır ortalama
Gauss gürültüsü eklenerek üretilir. Sensörlerden alınan su üstü
aracının konum ve yönelim bilgileri Kalman vb. filtreleme yön-
temleri ile kestirilir. Veri ataması için ping çevriminden gelen
derinlik okumaları ve kestirilen konum ve hareket sensörleri-
nin çıktıları tutulur. Bu şekilde araca bağlı konum ve yönelim
hataları en aza indirgenmiş olur. Bir ışın için aracın konum ve
yönelim bilgisi kullanılarak, sonardan çıkan ışının yayıldığı, ko-
numlar (ensonified) üretilir. Bu ışın konumlarına, okunan derin-
lik bilgisi atanarak harita çizilir.

Şekil 6 de gerçek derinlik bilgisi ile ölçülen derinlik bil-
gisi görülmektedir. Yukarıda modellenen hatalar sıfır ortalamalı
Gauss gürültü olarak düşünülmüştür.

Sonarın entegre edildiği su üstü aracı, belirli bir bölgeyi ta-
rarken, GPS ve IMU dan alınan konum ve yönelim bilgisi ile
derinlik bilgisi birleştirilerek oluşturulacak harita bilgisinin x-y

Şekil 5: Sualtı haritalaması için simülatör bloğu
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Şekil 6: Gerçek derinlik ile sonardan elde edilen derinlik bilgisi

konumu şekil 7 de gösterilmiştir. Aynı alan için taranan harita-
nın x-y-z konum bilgisi şekil 8 de gösterilmiştir.

5. Sonuçlar

Su üstü aracına yerleştirilen GPS ve IMU dan alınan konum ve
yönelim bilgileri, yine aynı araca yerleştirilen sonardan alınan
derinlik bilgisi ile birleştirilerek, simülasyon temelli bir sualtı
haritası çıkarılmıştır. Sonar akustik dalga kullanarak derinlik öl-
çümü yaptığı için akustik dalganın fiziksel özellikleri ve para-
metreleri açıklanmıştır. Sonardan alınan ölçüm hataları model-
lenmiştir. Özellikle, bu ölçüm doğruluğunu etkileyen, akustik
dalganın hızı, bu sinyalin gönderme ve alış zamanı ile dalga,
akıntı rüzgâr gibi dış etkenler ve deniz dibi hareketliliğinden
kaynaklı hatalar modellenmiştir. Gelecekte su üstü aracı detaylı
bir şekilde modellenerek, konum (x,y) ve yönelim bilgileri elde
etmek için navigasyon detaylı bir şekilde analiz edilecek ve
bu ölçümdeki hatalar filtreleme yöntemleri ile kestirilerek su-
altı haritasının daha doğru oluşması sağlanacaktır. Bu çalışma
MATLAB/Simulink ortamında yapılmıştır.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

455



Şekil 7: Taranacak bir alanda, su üstü aracına entegreli sonardan
alınan batimetri verisi ile sualtı haritasının x-y konumu

Şekil 8: Taranacak bir alanda, su üstü aracına entegreli sonardan
alınan batimetri verisi ile sualtı haritasının x-y-z konumu
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ederiz.

7. Kaynakça
[1] C. Sherman and J. Butler, Transducers and arrays for un-

derwater sound, N. Y. Springer, Ed. New York: Springer,
2007.

[2] W. N. J.D. Mudie and E. Cray, “Direct mapping of the sea
floor using side-scanning sonar and transponder naviga-
tion,” Geol. Soc. America Bull, vol. 81, no. 5, pp. 1547-
1554, 1970.

[3] H. A. S.E. Reutebuch and R. McGaughey, “Light detec-
tion and ranging (lidar): an emerging tool for multiple re-
source inventory,” Journal of Forestry, vol. 103, no. 6, pp.
286-292, 2005.

[4] C. Moustier, “Field evaluation of sounding accuracy in

deep water multibeam swath bathymetry,” in TS Oceans
Conf., HI, 2001, pp. 1761-1765.

[5] D. Anthony and J. Leth, “Large-scale bedforms, sediment
distribution and sand mobility in the eastern north sea off
the danish west coast,” Marine Geology, vol. 182, no. 3-4,
pp. 247-263., 2002.

[6] . J. Brock and S. Purkis, “The emerging role of lidar re-
mote sensing in coastal research and resource manage-
ment,” Journal of Coastal Research, no 53, pp. 1-5, 2009.

[7] R. Pickrill and B. Todd, “The multiple roles of acoustic
mapping in integrated ocean management, canadian atlan-
tic continental margin,” Ocean & Coastal Management,
vol. 46, no. 6-7, pp. 601-614, 2003.

[8] J. Roelvink, “Coastal morphodynamic evolution techni-
ques,” Coastal Engineering, vol. 53, no. 2-3, pp. 277-287,
2006.

[9] D. Cauquil, “3d seismic and auv data integration for de-
epwater geohazard assessment: Application to offshore
northwest borneo, brunei,” in Offshore Technology Con-
ference, Kuala Lumpur, Malaysia, 2014.

[10] A. Dulip, “Offshore environmental monitoring around oil
and gas installations on the western continental shelf, ara-
bian sea, india,” in SPE/EPA/DOE Exploration and Pro-
duction Environmental Conference, Texas, 2003.

[11] D. F. V. G. M. T. B. Lachman, P. Schirmer and T. Nichols,
Installation mapping enables many missions. Available:
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG552.html.,
2007.

[12] J. Simley and W. Carswell, The national mapHyd-
rography [Online]. Available. Available:
http://pubs.usgs.gov/fs/2009/3054/., 2009.

[13] S. S. A. A. David McIntyre, Wasif Naeem and A. Anwer,
“Underwater surveying and mapping using rotational po-
tential fields for multiple autonomous vehicles,” in 2016
IEEE 6th International Conference on Underwater Sys-
tem Technology: Theory & Applications, 2016.

[14] A. T. Andrei Medvedev, Lev Kiselev, “Dynamic models
for trajectory survey and mapping of local physical fi-
elds of the ocean with autonomous underwater vehicle,”
in 2017 IEEE Underwater Technology (UT), 2017.

[15] I. H. Organization, Manual on Hydrography. Internati-
onal Hydrographic Bureau, 2005.

[16] B. E. Jinkun Wang, Shi Bai, “Underwater localization and
3d mapping of submerged structures with a single-beam
scanning sonar,” in 2017 IEEE International Conference
on Robotics and Automation (ICRA), 2017.

[17] F. S. H. Pedro V. Teixeira, Michael Kaess and J. J. Le-
onard, “Multibeam data processing for underwater map-
ping,” in 2018 IEEE/RSJ International Conference on In-
telligent Robots and Systems (IROS), 2018.

[18] C. C. Y. Pailhas, K. Brown and Y. Petillot, “Design of arti-
ficial landmarks for underwater simultaneous localisation
and mapping,” IET Radar, Sonar & Navigation, vol. 7, no.
1, pp. 10-18, 2013.

[19] T. Fossen, Guidance and Control of Ocean Vehicles,
S. John Wiley, Ed., 1994.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

456



Sualtı Haritalaması: Derleme
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Özetçe
Bu çalışmada, geçmişten günümüze hidrografik ölçümler

ile yapılan çalışmalar özetlenerek sualtı haritası elde etme yön-
temleri, kısıtlamaları ve mevcut çalışmalara yapılabilecek kat-
kılar anlatılmıştır. Hidrografik ölçmelerin uygulama alanları ge-
nel olarak; baraj, liman gibi sualtı akıntısı fazla olmayan alan-
lardaki dolma miktarının ve hızının belirlenmesi, gel-git analizi,
kıyı şeridi yönetimi ve planlanması, deniz seviyesi gradyenti ile
okyanus akıntıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, liman tasa-
rımı, iklim olayları ile doğrudan ilişkisi olan okyanus katman-
larındaki ilişkinin belirlenmesi, düşey yerkabuğu hareketlerinin
tespiti, deniz seyir ve seferi, petrol, tüp geçit gibi platformla-
rın kurulması ile doğalgaz, boru ve kablo hatlarının geçirilmesi
için gerekli çalışmalar ve bunların kontrolü, jeolojik ölçmeler,
jeofizik çalışmaları, kıyılardaki değişimin ve miktarının belir-
lenmesi olarak sıralanabilir. Bu çalışmaların başarılı yapılabil-
mesi, sualtı haritasının doğru bir şekilde çıkarılması ile müm-
kün olacaktır.

Abstract
In this study, the methods of obtaining underwater maps

according to the planning of the researches with hydrographic
measurements, places of discussion and what we can do to the
existing studies are explained. Application areas of hydrograp-
hic measurements in general; gel-and-go analysis, coastline ma-
nagement and planning, relationship between sea level gradient
and ocean currents, port design, determination of vertical crustal
movements for everyone related to climate events, sea cruising

and expedition, gasoline, tubular crossings, such as the places
where the natural gas, pipe and cable lines, and there in our re-
gulation, geological measurements, geophysical design, can be
listed among the historical order of cities. Successful implemen-
tation of these studiesis related to accurate underwater mapping.

1. Giriş
Hidrografya veya hidrografi, yeraltı ve yer üstü sularının olu-
şum ve dağılımlarını araştıran ve insan yaşamı üzerine etkilerini
inceleyen bilim dalıdır. Dünya yüzölçümünün yaklaşık yüzde
71’i sularla kaplı olduğundan topografik olarak uğraşılan alanın
büyüklüğü anlaşılmış olur. Hidrografik haritalar yapıldıkları or-
tama göre; deniz, göl ve akarsu haritaları olarak adlandırılır. Bu
haritaların yapılış amaçları farklılıkları gösterir. Bu bağlamda
bu haritaların üretimi de teknolojinin gelişimine paralel olarak
gelişmiştir. Su altı haritalama teknikleri genellikle ölçümlerde
kullanılan ekipmana göre isimlendirilir. Özgen ve Algül 1977de
yaptıkları çalışmada iskandil olarak adlandırılan derinlik ölçüm
yöntemlerini, doğrudan sonuç veren ve dolaylı sonuç veren sis-
temler olarak ayırmıştır. Doğrudan sonuç veren sistemlerde, lata
iskandil, ip iskandil, tel iskandil olarak ayrılır [56]

Bu yöntemlerden şekil 1’de gösterilen lata iskandil, fazla
derin olmayan sığ derinliklerin belirlenmesi için kullanılır. Ge-
nellikle 4 − 6 m uzunluğunda ucuna ağırlık bağlanılan ahşap
veya hafif metalden üretilen lata kullanılarak derinlikler belir-
lenmeye çalışılır. Literatüre bakıldığında bu yöntem ile ±5−10

cm doğrulukla derinlik belirlenebilmektedir.
Şekil 2’de gösterilen ip iskandil yönteminde ise ölçme aracı

olarak iyi cins keten, kenevir veya sentetik liflerden özel olarak
örülmüş ipler kullanılır. İpin suya batmasını ve kısa sürede dü-
şey doğrultuya girmesini sağlamak amacıyla ucuna metal bir
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Şekil 1: Lata iskandil ile derinlik ölçümü, [56]

ağırlık bağlanır. Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında
derinliği 30 metreden az ve akıntısız sularda bu yöntem ile ±10

cm doğrulukta ölçüm yapılabilmektedir.

Şekil 2: İpli iskandil yöntemi, [49]

Lata ya da ip kullanmak suretiyle yapılan derinlik ölçmeleri
yorucu ve zaman alıcı olduğundan, özellikle 30 metreden daha
derin sularda, şekil 3’de gösterilen tel iskandili uygulanır. Bu
yöntemde ölçme aracı, ucuna ağırlık bağlanmış bir teldir. Telin
sağılmasını ve özellikle sarılmasını kolaylaştırmak ve hızlandır-
mak amacıyla bir makara sisteminden yararlanılır [57].

İskandil yöntemlerinde modern teknoloji akustik iskandil
yöntemidir. 1807’de Fransız fizikçi Dominique Francois Jean
Arago su derinliğinin ses dalgaları ile ölçülebileceğini öne
sürdü [11]. Sudaki ses hızı ilk önce Genova Gölünde Daniel
Calladon ve Charles Strum tarafından 1435 m/s olarak ölçül-
müştür [12]. 1872’de Sir William Thomson mekanik sonarı keş-
fetti [11]. Takip eden 50 yıl içinde farklı tel sonar türleri geliş-
tirildi. En önemli tel sonarlar İngiliz gemileri tarafından kulla-
nılan Lucas ekosounder ve Coast and Geodetic Survey (C-GS)
tarafından kullanılan derin su sonarlarıydı [11]. 1910’da Robert
Blake ve William Gunn, gönderilen yankının iki dakika sonra
deniz tabanından geldiğini fark etti. Fessenden, suda yatay ve
dikey yankı oluştuğunu gösterdi [11]. Bu dönüm noktaları, yeni
teknolojilerin geliştirilmesine yol açtı. 1922’de, mevcut Güney
California kıtası sınır bölgelerini kapsayan ilk batimetrik harita,
Harvey Hayes’in sonarıyla derinlik ölçümleri yaparak oluştu-
rulmuştur [13]. 312 Fathometer’i takiben, birçok sonar, C-GS
tarafından üretildi [11]. Bu gelişmeler 1960’lı yılların başına
kadar sürer. Bu yıllarda okyanus araştırmaları için önemli ke-
şifler yapılmıştır. Bunlardan biri, Scripps Oşinografi Enstitüsü
tarafından geliştirilen ve kullanılan Yan Taramalı Sonar Siste-
midir [14]. Bir başka keşif ise çok ışınlı sonar sistemleri (Multi-

Şekil 3: Tel iskandil ile derinlik ölçümü, [57]

beam Echosounder Systems, MBES) idi. Sonar Dizi Sondaj Sis-
temi (SASS) olarak bilinen ilk MBES 1963 yılında kullanılmış-
tır. 1968 yılında mevcut çok ışınlı ekosounder üretilmeye baş-
lanmıştır. Bu gelişmeler 1980’lerde kullanılmıştır [15]. 1990’lı
yıllardan sonra, Işık Algılama ve Aralık (LIDAR) sonarlar sığ
suları ve kıyı bölgelerinde ölçüm yapmayı ve dijital arazi mo-
dellerinin kolayca oluşturulmasını sağladı [16].

Terlemezoğlu Bilgi 2004 yılında yaptığı çalışmasında tek
ışınlı sistemler ile ölçüm planı tasarımı için önceden ölçüm
alanı kıyı kenar çizgisine ihtiyaç duyulduğundan bahsetmiştir
[57]. Tek ışınlı (Singlebeam) iskandil yöntemi ölçüm planı ta-
sarımı şekil 4’de gösterilmiştir. Aynı çalışmasında şu detayları
vermiştir; CAD programında üretilecek ölçeğe göre kıyı kenar
çizgisi içine paralel ölçüm hatları çizilir. Paralel hatlara dik ge-
lecek şekilde kontrol hatları çizilir ve arazide bu hatlar takip
edilerek düzenli bir ölçüm yapılmış olur. Paralel ve dik hatların
ölçümü yapıldıktan sonra kıyı kenar hattı teknenin güvenli gi-
rebildiği en az derinliğe kadar girilerek kıyı hattını takip ederek
derinlik bilgisi toplanır.

Şekil 4: Tek ışınlı iskandil yöntemi ölçüm planı tasarımı

Ölçüm alanı ile ilgili sınır değerler, köşe koordinat değer-
leri verilmemiş ise, ilk olarak sınır hattı ölçülerek kapalı bir
alan oluşturulur, paralel ve dik hatların tasarımı bu alana göre
ölçüm sırasında yapılabilir. Bu aşamada çalışma bölgesi için,
şekil 5’de gösterilen sanal küre uygulamalarından da yararlanı-
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labilir.

Şekil 5: Sanal küre uygulaması üzerinden hazırlanan ölçüm
planı

Ölçüm sırasında ve sonrasında gözlem hatlarında karşıla-
şılabilecek problemler giderilmelidir. Şekil 6’de örneği verilen
daire içine alınmış bölgeler mutlaka temizlenmeli ve buradaki
problem ortaya çıkarılmalıdır. Bu şekilde oluşan zıplamalara
spike adı verilmektedir

Şekil 6: Su üstü aracından yapılan akustik iskandil verilerinin
temizlenme ekranı

Bütün ölçme hatları ölçüldükten ve gereken kontrolleri ya-
pıldıktan sonra uygun enterpolasyon yöntemi seçilerek sayısal
derinlik modeli oluşturulur. Sayısal derinlik modeli üzerine eş-
derinlik eğrileri çizilerek batimetrik harita tamamlanmış olur.
Şekil 7’de, batimetri harita örneği verilmiştir

Şekil 7: Batimetrik harita örneği, (tek ışınlı)

Sualtı haritalamasının doğruluğunu etkileyen en önemli kri-
ter sonarın entegre edildiği aracın navigasyon bilgisidir. 1921
yılında kurulmuş olan Uluslararası Hidrografi Bürosu (IHB),

1970 yılında Uluslararası Hidrografi Organizasyonu (IHO) is-
mini almıştır. IHOnün görevi, hidrografi dairelerinin faaliyetle-
rini koordine etmek, deniz harita ve dokümanlarında standardi-
zasyonu sağlamak, hidrografik ölçmelerin yapılması için güve-
nilir ve etkili yöntemler tespit ve kabul etmek, hidrografi bilim-
leri ve oşinografi teknikleri geliştirmektir. Tablo 8 IHO tarafın-
dan belirlenmiş standartlar verilmiştir

Şekil 8: Hidrografik mesahalar için minimum IHO standartları

Literatürde su üstü aracına entegreli sonardan elde edi-
len batimetri verisi ile yapılan sualtı haritalamasına alternatif
bir yöntem su altı aracı kullanılarak yapılmasıdır. Navigasyon
problemi çözülen insansız sualtı aracı ile sualtı haritalama ça-
lışmaları doğru bir şekilde yapılabilir. İnsansız sualtı araçlarının
matematiksel modelleri doğrusal olmayan bir yapıya sahiptir.
Araç model davranışının, gerçeğe daha yakın olması için doğ-
rusal olmayan model üzerinde durulur [1]. Sualtı aracının navi-
gasyon probleminin çözülmesi, bu tür araçların neredeyse tüm
uygulamalarında, küresel konumlandırma sistemi (GPS) veri-
lerinin sualtında kullanılamamasından dolayı kritik öneme sa-
hiptir. Genel olarak, sualtı araçlarında aracın pozisyonunun be-
lirlenmesi için üç ana kategoride navigasyon sistemi bulunur:
akustik tabanlı navigasyon, ataletsel navigasyon ve jeofiziksel
navigasyon [2], [53], [54]. Ataletsel navigasyon sistemleri iv-
meölçerleri ve jiroskopları kullanır. Ataletsel navigasyon sis-
temi konum bilgisini, integral alma yöntemleri kullanarak elde
ettiğinden, konumlama hatası zamanla büyür [3], [4]. Akustik
tabanlı navigasyon teknikleri, seyir işini gerçekleştirmek için
araçlarda bulunan akustik işaretler veya modemlerdeki sinyal
seyahat sürelerinin (TOD) ölçülmesine kullanır. Bu sinyal se-
yahat sürelerini belirlemek için üç yaygın yöntem vardır: Ultra
kısa taban çizgisi (USBL), kısa taban çizgisi (SBL) ve uzun ta-
ban çizgisi (LBL) gibi [5], [6]. Jeofiziksel seyrüsefer teknikleri
referans bilgisi için sonar, kameralar ve manyetometreyi kul-
lanır [7], [8]. Aracın navigasyon bilgisini en doğru ve sürekli
olarak elde etmek için atalet navigasyon sistemi (INS), akustik
tabanlı navigasyon ve jeofizik navigasyon sistemi entegre edile-
bilir [9], [10].

Yukarıda verilen standartlara bakıldığında navigasyon bil-
gisinin yüksek doğrulukla üretilmesi gerekiği anlaşılmaktadır.
Navigasyon probleminin çözülmesi, bu tür araçların neredeyse
tüm uygulamalarında, küresel konumlandırma sistemi (GPS)
kullanılır. Bu amaçla ölçme teknesine mm mertebesinde göz-
lem yapabilen Jeodezik GPS aletleri kurulur ve akustik sonar
cihazı ile aynı frekansta veri kaydetmesi sağlanır. Bu yöntemde
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yüksek doğruluk elde edilmek istenirse Real Time Kinematic
GPS (Gerçek Zamanlı Kinematik) yöntemi seçilmelidir (Şekil
9). Yöntemin yatay konum doğruluğu ±2 cm mertebesindedir.

Şekil 9: Gerçek zamanlı kinematik GPS entegreli akustik iskan-
dil ölçümü

Geçmişten günümüze, kıtalar arasındaki insan ve yük ta-
şımacılığı nakliye yoluyla gerçekleştirildi. Bu nedenle, deniz
derinliği ölçümü, nakliye rotası için vazgeçilmezdir. İlk ola-
rak, nakliye rotasında hidrografik ölçümler yapılmıştır. Mev-
cut hidrografik ölçümler çok disiplinli olup farklı uygulama
alanlarına hizmet etmektedir [17]. Bu alanlar; Hidrografi ha-
ritalama, kıyı mühendisliği, araştırma ve bilimsel uygulama-
lar [18]-[20]. Kıyı mühendisliği, sahillerde ve denizlerde do-
ğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması için planlama
ve mühendislik çalışmalarının yapıldığı bir uygulama alanıdır
[21]. Hidrodinamik yapıyı tanımlamak için, dalga ve gelgit öl-
çümleri ile deniz seviyesi değişimi, deniz suyu özellikleri, su
kalitesi ve tortu yapı tanımlamaları iyi yapılmalıdır [21]. Jeofi-
zik araştırmalarda, MBES ve sismik ve yan tarama sonar görün-
tüleri ile elde edilen hidrografik veriler, deniz altı su faylarını ve
deniz altı tektoniklerini ortaya koymaktadır [22]. Hidrografik
ölçüm, kaynakların yerinin tespitinde, petrolün çıkarılmasında,
petrol platformlarının kurulumunda ve delinmesinde okyanus-
lar, denizler ve göllerdeki sualtı kaynaklarının araştırılmasında
oldukça kullanılır [23]. Hidrografik ölçüm, mayın haritalarının
oluşturulması, su altı mühimmat alanlarının belirlenmesi ve sa-
vaş durumunda, işgal bölgelerinin ve çevrenin hidrografik duru-
munun belirlenmesi gibi askeri uygulamalarda da oldukça kul-
lanılıyor [24].

Gemilerin, okyanuslar, denizler ve gölde daha güvenli bir
yolculuk için kullandıkları seyrüsefer haritaları, ülkelerin hid-
rografi kurulları tarafından hazırlanmaktadır [25]. Türkiye’de
navigasyon haritaları, 1973 yılında yayınlanan yasaya göre, De-
niz Harp Okulu Denizcilik ve Havacılık Bakanlığı tarafından
hazırlanmıştır [26]. Kıyı ve deniz uygulamalarının çevresel et-
kilerinin değerlendirilmesi hidrografik ve oşinografi ölçümlerle
yapılır [27]. Batimetri, deniz seviyesine göre deniz tabanı derin-
liğini ifade eder. Öte yandan, batimetri ölçümünde yer alan kav-
ramlar sıradan tanımlamadan oldukça uzaktır. Deniz yatağı ha-
ritalama ilk önce kıyı sularında güvenli seyir talebi haline geldi.
İlk oşinografik veri toplama geminin omurga derinliğini ölçerek

tek ışınlı sonar kullanılarak gerçekleştirilir [28]. On dokuzuncu
yüzyılın ortalarından beri, deniz tablasının rafları, kanyonları,
dağları ve siperlerinin hassasiyeti çeşitli derecelerde haritalan-
dırılmıştır. Gemilerdeki derinlik, gemilerdeki çok ışınlı sonar,
uçaklardan ve uydulardan optik uzaktan algılama ve uydu radar
altimetri gibi en yeni teknikleri kullanarak kilometreden san-
timetreye kadar ölçülebilir [29]. Farklı batimetri verisi türleri,
piksel başına (<2 km), piksel başına (1 km/dakika), uzaysal çö-
zünürlükte (<2 km) deniz tabanını genişleten grideli matriste
veya dünya porsiyonları için daha iyi bir çözünürlükle (örn.
ABD sahil suları için <100 m çözünürlük) modellenmiştir [29].
Bununla birlikte, dünya çapındaki okyanusun uzak bölgeleri, bu
model veri kümelerindeki hatalar yaygın olduğu için doğru şe-
kilde eşleştirilmiştir. Okyanusların aksine, tüm topraklar 1 met-
reden daha iyi bir çözünürlük ile eşleştirilirken uydu görüntü-
leme gibi ileri teknolojik yöntemler sağlanmaktadır [30]. Bu-
nunla birlikte, sualtı dünyasında, özellikle derin okyanuslarda,
seyrek araştırmalardan toplanan kısmi oşinografik veriler var.
Okyanusun bazı bölümlerinde sadece 15 km yatay çözünürlük
ve 250 m dikey doğruluktaki batimetrik değerler bulunmaktadır
[31]. Aslında, Mars ya da Venüs topografyası, dünyanın deniz
tabanından daha iyi bilinir [29].

Mars, Venüs ve Ay’ın yüzeyleri, Dünya’nın okyanus taba-
kalarına göre daha iyi eşlenmiştir. Seyrek gemi sondajı ve uydu
altimetre ölçümlerinden elde edilen Dünyanın Orta Atlantik sır-
tının topoğrafyası, deniz yastığı yayılımı (sırtlar ve dönüşüm-
ler) tarafından oluşturulan geniş ölçekli yapıları ortaya koyar;
ancak yatay çözünürlük (15 km) ve dikey doğruluğu (250 m)
zayıftır. Valles Topografyası Mars’ta Marineris hem kanyonun
geniş ölçekli yapısının yanı sıra daha dar darbe ve kırılma özel-
liklerini ortaya koyuyor. Bu görüntülerin yatay ve dikey ölçek-
leri aynıdır. Mars verilerinin (1 km) yatay çözünürlüğü Dünya
verilerinin 15 kat daha iyi, dikey doğruluk (1 m) 250 kat daha
iyidir [29]. Batimetri çalışmaları, deniz tabanına fiziksel ola-
rak temas etmeden uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak da
gerçekleştirilebilmektedir. Batimetri yöntemlerinin çoğu, mesa-
feyi hesaplamak için zamanı kullanmaya dayanmaktadır. Pren-
sip olarak, sensörler bir sensörden yansıyacak olan bir ışık, ses
veya radyo dalgası demetinin gidiş dönüş süresini ölçer ve sen-
söre geri döner. Bir ışının geri dönmesi için geçen süre ne kadar
uzun olursa, seyahat mesafesi de o kadar uzun olur. Akustik
batimetri veya eko sondajı, 1920’lerde deniz tabanı konfigüras-
yonunun belirlenmesinde popüler oldu. Başlangıçta, sesin de-
niz tabanına geçişi için geçen süre ve yansıtılmak üzere gemide
bir hidrofon tarafından derinliği ölçmek için tek bir ses pulu
kullanıldı. Derinlik, seyahat edilen yuvarlak zamanın yarısı ve
denizdeki sesin hızı çarpılarak hesaplanmıştır [34]-[35]. Daha
önce Leonardo da Vinci tarafından 1490’da, daha sonra Benja-
min Franklin tarafından 1762’de sesin havaya göre suda biraz
zayıflama ile yol aldığı anlaşıldı [2]. Benzer şekilde sudaki ses
havadan daha hızlı gider ve bu nedenle büyük okyanus derin-
likleri sinyalin herhangi bir önemli bozulması olmadan akustik
olarak sondalanabilir. Deniz suyundaki ses hızı okyanus sıcak-
lığı, basınç ve tuzluluk değerlerine göre değişse de, deniz su-
yundaki sesin yaklaşık hızı 1500 metre/saniye’dir. Sadece sesin
hızı değil, aynı zamanda su kolonundaki deniz dibi, bitki örtüsü,
biyota ve diğer parçacıkların karakteri ölçülen derinlik hassasi-
yetini etkileyebilir [37].

Günümüzde çok ışınlı sonar teknolojisi, okyanus derinli-
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Şekil 10: Tek ışınlı sonar çalışma prensibi, [36]

Şekil 11: Tek ışınlı sonar ile çok ışınlı sonarın karşılaştırılması,
[38]

ğinde yüksek çözünürlüklü ölçümler üretmek için kullanılmak-
tadır. Her çok ışınlı sonar, sinyal (ping), deniz tabanını [39] yan-
sıtan tek bir geniş ses bandı (yani, 153 dereceye kadar) yayar.
Geri dönen yankı bir dönüştürücü diziyle alınır ve elektronik
olarak her bir kirişin derinlikleri ayrı ayrı hesaplanan birkaç ayrı
kirişe ayrılır. Bu şekilde, çok yüksek çözünürlük, aralık geniş-
liği azalan sığ suda bile başarılır. Öte yandan, gemi operasyo-
nunun derin sudaki etkinliği, şerit genişliği azalan çözünürlük
ile geometrik olarak arttıkça artmaktadır [40].

Çok demetli sonar teknolojisinde, deniz tabanının bir şeridi,
deniz taşı örneğinin akustik olarak bir tarama gemisinin her ge-
çişinde görüntülendiği "çim biçme" ya benzer bir modelle gö-
rüntülenir. Örtüşen şeritler araştırılan alanın batimetrik bir hari-
tasını üretir. Farklı ses frekansları (örneğin 12-400 kHz) farklı
derinlik aralıkları için kullanılır [29]. Düşük frekanslı ses daha
derin derinlikleri ölçebilirken, yüksek frekanslı sesler daha sığ

derinlikleri daha yüksek bir çözünürlükle ölçebilir. Batimetri’de
tahmin edilen çözünürlük ve doğruluk seviyesi daha önce elde
edilemedi. Örneğin, sığ-su çok demetli sistemler, batimetrinin
yaklaşık 10 cm’lik ölçekte 10 m suda ölçüldüğü Birleşik Dev-
letlerin sahil sularını haritalamak için etkili bir şekilde kullanıl-
mıştır [41].

Ayrıca, yoğun haritalama programları, deniz tabanı reflekti-
vitesinin özelliklerini niteliksel olarak görmek için yan-taramalı
(side-scan) sonar içerir. Akustik sensörler, deniz tabanı ile il-
gili sabit bir konumda kalabilirler ve onları, uzaktan kumandalı
bağlı araçlara veya planör gibi özerk su altı araçlarına yerleşti-
rerek yüksek çözünürlüklü batimetri sağlayabilirler [42].

Akustik ölçümler, sığ sularda derin sularda veya küçük bir
teknede ölçüm yaparken zaman ve maliyet ile ilgili dezavantaj-
lara sahiptir. Yüksek çözünürlüklü tutarlı görüntüler oluşturmak
için üst üste binmiş parçalara sahip birçok araştırma çizgisi ça-
lıştırılmalıdır. Sığ sularda kıyı genişliği azaldıkça kıyı haliçle-
rinde ve koylarda sığ su ile aşırı gemi veya kayalık pistleri ge-
reklidir. Bu nedenle, kıyı rejimlerinde detaylı araştırmalar, de-
niz yatağının nispeten küçük bölümlerini kapsamak için dikkate
değer bir zaman ve çaba gerektirir. Sonuç olarak, akustik yön-
temler sığ avlularından en derin açmalara uzanan okyanus de-
rinliklerinde kullanılabilir. Akustik sistemler, derin suyun gemi
zamanında dahi maliyetli olmasına rağmen, gelgit akımları, fır-
tına dalgalanmaları ve deniz seviyesi değişiklikleri nedeniyle
meydana gelen değişiklikler ve kıyı şeridi konfigürasyon deği-
şiklikleri nedeniyle sığ suları işletmek için ideal değildir [43].

Çok demetli ekosounder sistemleri o kadar hassas ve gü-
venilir sistemlerdir ki, sığ sulardan derin sularda dünyanın pek
çok yerinde sualtı ölçümlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır
[44].

2. Sonuçlar ve Gelecek Çalışma
Su altı haritalama, yüksek çözünürlükte sualtı görüntülerinin ih-
tiyaç duyulduğu birçok sivil ve askeri çalışmalardaki kullanımı
büyük öneme sahiptir. Sualtı haritalamadaki en yaygın yöntem
akustik yöntemlerdir ve sonar entegreli su üstü araçları kulla-
nılarak yapılmaktadır. Fakat bu yöntemin güvenilirliği düşük-
tür. Bu yöntemlerdeki temel sorun, su üstü aracı hareket eder-
ken dalgalardan dolayı su üstü aracının sallanması, bu salınıma
bağlı olarak, alınan verilerin gerçekteki konumdan hatalı olarak
alınmasıdır.

Gelecek çalışmamızda, şimdiye kadar kullanılan metotlar-
dan farklı olarak, eski batimetrik verileri kullanılarak, insansız
sualtı aracına entegre dip taramalı sonar ile alınan yeni ölçümle-
rin iyileştirilmesi planlanmıştır. İnsansız sualtı aracı, insan ha-
yatının tehlikeli olduğu yerlerde ve su üstü aracı ile veri alın-
ması mümkün olamayan dar alanlarda kullanımı daha kolay ola-
caktır. İnsansız sualtı aracı belirli bir derinlikte konumlandırıl-
dığından sonar ışınları deniz dokusuna daha yakındır ve bu da
daha yüksek mekânsal çözünürlük sağlar. Ayrıca insansız su altı
aracı kullanımı ile yüzey dalgalarının etkisini azaltılacaktır. Su
üstü araçları yüzey dalgalarına karşı savunmasız olmasına rağ-
men sualtındaki araçlarda yönelim (roll, pitch, yaw) değişimi
çok daha küçüktür. Su üstü aracından alınan pozisyon bilgisi in-
sansız sualtı aracının konumlandırılmasında destek olarak kul-
lanılacaktır. Sualtı aracından alınan veriler, bilhassa kritik en-
gebeli bölgelerde, dalga hareketinden arınmış olacağı için daha
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doğru olduğundan veri birleştirme işi için kullanılacaktır. Dip
taramalı sonar, insansız sualtı aracına entegre edilerek haritalan-
dırma için yeni ölçümler alınacaktır. Haritalandırması yapılan
aynı yerin eski batimetrik verileri, yeni ölçümleri iyileştirmek
için kullanılacaktır.

3. Teşekkür
Bu çalışma 119E037 nolu TÜBİTAK 1001 projesi dahilinde
desteklenmiştir. Bu vesile ile TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi arz
ederiz.
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Özetçe 

Yer etkisi, bir taşıma yüzeyi yeteri kadar alçakta uçtuğunda 
taşıma/sürükleme oranında ve dolayısıyla aerodinamik 
verimlilikte artışa neden olan bir olgudur. Bu çalışmada, yer 
etkisini kullanan insansız bir aracın matematiksel modelinin 
elde edilmesi ve bu araç  için otopilot tasarımı anlatılacaktır. 
Otopilot tasarımının ilk aşaması, aracın 6 serbestlik dereceli 
doğrusal olmayan modelinin elde edilmesidir. Bir hava aracı, 
3 temel kuvvet (yer çekimi, itki ve aerodinamik kuvvet) 
etkisinde hareket eder. Yer etkisini kullanan araçlar da 
havalandıktan sonra benzer 3 kuvvetin etkisinde hareket eder 
ancak aerodinamik kuvvetin hesaplanmasında farklılıklar 
vardır. Yer etkisinin aerodinamik kuvvetlere olan etkisine 
kısaca değinilecektir. Aracın modelinin elde edilişi 
anlatıldıktan sonra hız, yükseklik ve sapma açısı otopilotları 
için mimariler önerilmiş ve bu mimariler için simülasyon 
sonuçları verilmiştir. 

Abstract 

Ground effect is a phenomenon that leads an increase in the 
lift/drag ratio - and hence the aerodynamic efficiency - when a 
lifting surface flies at a sufficiently low height from the 
ground. In this study, obtaining mathematical model of an 
unmanned vehicle using ground effect (Wing-in-Ground 
(WIG) effect vehicle) and autopilot design for the same 
vehicle will be explained. The first stage of autopilot design is 
to obtain a non-linear 6 degrees of freedom model of the 
vehicle. An aircraft moves under the influence of 3 basic 
forces (gravity, propulsion and aerodynamic forces). Wing-in-

Ground (WIG) effect vehicles also act under the influence of 
similar 3 forces after taking off, but there are differences in the 
calculation of aerodynamic forces. The consequences of 
ground effect on aerodynamic forces will be discussed briefly. 
After obtaining the model of the vehicle, autopilot 
architectures are proposed for speed, height and yaw angle. 
Simulation results are given for the whole system after 
autopilots are activated. 

1. Giriş 

Martılar yiyecek toplamak için denizin hemen üstünde 
süzülürler ve bu şekilde kanat çırpmadan uzun mesafeler 
katedebilirler. Martılar deniz yüzeyine yakın uçarak yer 
etkisini kullanırlar ve böylelikle daha yüksek taşıma kuvveti 
elde ederken daha az sürükleme kuvvetine maruz kalırlar. 
Uçak pilotları da, uçak yere inmeden hemen önce ilave bir 
taşıma kuvvetinin etkidiğini ve bunun da iniş yapmadan önce 
uçağın daha fazla süzülmesine neden olduğunu hissederler [1]. 
Bir hava aracının yere yaklaştıkça üzerine etkiyen taşıma 
kuvvetinin artması ve sürükleme kuvvetinin azalmasına yer 
etkisi; yer etkisinden istifade edilmesi amacıyla yere yakın 
uçacak şekilde tasarlanan araçlara yer etkisini kullanan araçlar 
ve yer etkisinin görülmeye başlandığı bölgeye yer etkisi 
bölgesi denir [2]. Çoğu kaynakta, yer etkisi bölgesi yerden 
aracın veter uzunluğu kadar olan bölge olarak tanımlanmıştır. 
Kanat açıklığı kadar olan bölge olarak belirtilen kaynaklar da 
vardır [1-5]. 

Yer etkisi iki kısımda incelenebilir [1]: Hava akımının kanatla 
yer arasında sıkıştırılması sonucunda kanat altında basınç artar 
ve bu da taşıma kuvvetinin artmasına neden olur. Bu etki, 
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veter baskın yer etkisi (CDGE) olarak isimlendirilir. İkinci 
etki olarak, kanat uçlarında oluşan girdapların şiddeti azalır ve 
bu da indüklenen sürükleme kuvvetinde azalmaya neden olur. 
Bu etki ise açıklık baskın yer etkisi (SDGE) olarak 
isimlendirilir. Bu iki etkinin birleşimiyle taşıma/sürükleme 
oranında ve dolayısıyla aerodinamik verimlilikte bir artış 
gerçekleşir. 

Yer etkisi, aracın yere yaklaşmasıyla artar. Aracın yerden 
yüksekliği (h) ile aracın veter uzunluğu (c)’nun oranı bağıl 
yükseklik oranı olarak tanımlanır. h/c oranının 0.1’den küçük 
olduğu bölgeye güçlü yer etkisi alanı denir. h/c oranının 1’den 
büyük olduğu durumlarda yer etkisinin hissedilmeyeceği 
düşünülür. Kural olarak yer etkisini kullanan bir aracın bağıl 
yüksekliğinin 0.25’ten küçük olması beklenir [6]. 

Yer etkisini kullanan araçlar sivil ve askeri alanda birçok 
kullanım alanı bulabilir [7]. Yer etkisini kullanan araçların 
temel özelliği aerodinamik verimliliğinin yüksek olması ve 
dolayısıyla yakıt ekonomisidir. Gemilere göre hızlıdırlar. Bu 
durum, bu araçları yük ve insan taşımacılığı için iyi bir 
seçenek haline getirir. Ayrıca hızlı olmaları, denize yakın 
uçmaları ve uçarken de suyla temas etmemeleri bu araçlara 
radar ve sonarlara karşı düşük görünürlük kabiliyeti 
kazandırır. Kurtarma çalışmaları, kaçakçılıkla mücadele, sahil 
devriyesi gibi pek çok alanda kullanılabilirler. 

Bu çalışma sırasında tasarlanan aracın CAD modelin 3 farklı 
açıdan görünümü Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Aracın 3 farklı açıdan görünümü 

2. Matematiksel Model 

Bir hava aracı, 3 kategoride sınıflandırılabilecek dış 
kuvvetlerin etkisinde hareket eder. Bu kuvvetler yer çekimi 
kuvveti, itki kuvveti ve aerodinamik kuvvetlerdir. Yer etkisini 
kullanan bir araç da, havalandıktan sonra benzer kuvvetlerin 
etkisinde hareketini sürdürür. Yer etkisini kullanan bir araç 
için yer çekimi ve itki kuvvetinin hesabı uçaklarla benzer 
şekilde yapılsa da, aerodinamik kuvvetlerin hesabı bir takım 
farklılıklar içermektedir. 

Bir aracın davranışını belirlemek için toplam kuvvet (ve bu 
kuvvetlerin doğuracağı momentler) hesaplandıktan sonra, 
Newton’un 2. yasasına göre 

 �� =
�(��)

��
 (1) 

ve  

 �� =
�(�)

��
 (2) 

ifadelerinden türetilen 12 diferansiyel denklemden oluşan 
hareket denklemleri çözülür. Burada �� ifadesi aracın 
momentumunu ifade ederken, �  ifadesi açısal momentumu 
ifade etmektedir ve 

 � = �Ω��
�  (3) 

şeklinde ifade edilir. Aşağıdaki bölümlerde bu denklemlerin 
çıkarılışı anlatılmıştır. Bu çalışmada notasyon olarak [8]’de 
tanımlanan notasyonun kullanımı tercih edilmiştir. 

2.1. Hareket Denklemleri 

Aracın o an uygulanan toplam kuvvet ve moment altında 
konum, hız ve yöneliminin nasıl değişeceğinin tespiti için 
doğrusal ve dönel konum ve hız bilgilerini elde etmek üzere 
aşağıdaki 12 diferansiyel denklem çözümlenir. 

2.1.1. Doğrusal Dinamik Denklemler 

(1)’deki ifade kuvvet ve doğrusal hız arasındaki ilişkinin 
ataletsel koordinat sisteminde ifadesidir. Aynı ilişki dönel bir 
koordinat sistemi olan gövde koordinat sisteminde ifade 
edilecek olursa, Coriolis teoreminin kullanılması gerekir ve şu 
şekilde ifade edilebilir: 

 �
�(�)

��
|��

�

= �
�(�)

��
|��

�

+ Ω��
� × �� (4) 

Vektörler bileşenlerine ayrılarak yazılıp, gövde koordinat 
eksenindeki doğrusal hız bileşenlerinin değişimleri yalnız 
bırakılırsa: 

 

�
�̇
�̇
�̇
� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
��
�
− �� + ��

��

�
− �� + ��

��
�
− �� + �� ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (5) 

ifadesi elde edilir. 

2.1.2. Dönel Dinamik Denklemler 

(2)’deki ifade moment ve açısal hız arasındaki ilişkinin 
ataletsel koordinat sisteminde ifadesidir. Aynı ifade, Coriolis 
teoremi kullanılarak gövde koordinat sisteminde gösterilirse: 

 �
�(�)

��
|��

�

= �Ω̇��
� + Ω��

� × �Ω��
�  (6) 

Aracın simetri eksenleri gözönünde bulundurularak atalet 
matrisinin 

 � = �

��� 0 −���
0 ��� 0

−��� 0 ���

� (7) 

şeklinde olduğu düşünülürse ve vektörler bileşenlerine 
ayrılarak yazılıp, gövde koordinat eksenindeki açısal hız 
bileşenlerinin değişimleri yalnız bırakılırsa: 
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(8) 

ifadesi elde edilir. 

2.1.3. Doğrusal Kinematik Denklemler 

Ataletsel koordinat sistemindeki doğrusal hızlarla gövde 
koordinat sistemindeki doğrusal hızlar arasında 3-2-1 Euler 
sıralamasına göre dönüşüm yapılırsa: 

 
�

��
��
��

� = �
c(�) − s(�) 0

s(�) c(�) 0
0 0 1

��
		c(�) 0 s(�)
0 1 0

− s(�) 0 c(�)
� 

�

1 0 0
0 c(ϕ) − s(ϕ)

0 s(ϕ) 		c(ϕ)
� �

�
�
�
� 

= �

c(�) c(�)

s(�) c(�)

− s(�)
	

			c(�) s(�) s(ϕ) − s(�) c(ϕ)

			s(�) s(�) s(ϕ) + c(�) c(ϕ)

		c(�) s(ϕ)
 

s(�) s(�) s(ϕ) + s(�) s(ϕ)

s(�) s(�) c(ϕ)−c(�) s(ϕ)

c(�) c(ϕ)
� �

�
�
�
� 

(9) 

ifadesi elde edilir. (9)’da c ve s harfleri sinüs ve kosinüs’ün 
kısaltmaları olarak kullanılmışlardır. 

2.1.4. Dönel Kinematik Denklemler 

Ataletsel koordinat sistemindeki dönel hızlarla, gövde 
koordinat sistemindeki dönel hızlar arasındaki ilişki 3-2-1 
Euler sıralamasına göre dönüşüm yapıldığı göz önünde 
bulundurularak aşağıdaki şekilde bulunur: 

 
�

ϕ̇

�̇

�̇
� = �

1 sin(ϕ) tan	(�) cos(ϕ) tan(�)

0 cos(ϕ) −sin(ϕ)

0 sin(ϕ) sec	(�) cos(ϕ) sec(�)
� �
�
�
�
� (10) 

(5), (8), (9) ve (10) denklemleri, aracın hareket denklemlerini 
oluşturmaktadır. Bu denklermlerin çıkarımları ile ilgili daha 
detaylı bilgiye [8]’den ulaşılabilir. 

2.2. Toplam Kuvvet ve Momentin Hesaplanması 

Daha önce aracın 3 temel kuvvetin etkisinde hareket ettiği 
belirtilmişti. Bu üç kuvvetten yer çekimi kuvvetinin kuzey-
doğu-aşağı koordinat sisteminde, itki kuvvetinin gövde 
koordinat sisteminde ve aerodinamik kuvvetlerin de rüzgar 
koordinat sisteminde hesaplanması işlemleri 
kolaylaştırmaktadır. Toplam kuvvet ve moment hesaplanırken, 

her bir bileşen hesaplanması kolay olan koordinat sisteminde 
hesaplanacak ve sonrasında bileşke kuvvet-moment değerleri, 
dönüşüm matrisleri kullanılarak gövde koordinat sisteminde 
elde edilecektir. 

Tasarım parametreleri göz önünde bulundurulduğunda kuzey-
doğu-aşağı koordinat sisteminin ataletsel koordinat sistemi 
olarak düşünülmesinin hesaplamaları oldukça kolaylaştıracağı 
ve modele gözardı edilebilecek düzeyde küçük hata ekleyeceği 
görülmüş ve bu varsayım yapılmıştır [7]. 

2.2.1. Yer Çekimi Kuvveti ve Momenti 

Yerçekimi kuvveti, aracın kütle merkezine ve aşağı yönde 
uygulanır. Kuzey-doğu-aşağı koordinat sistemindeki ifadesi 
aşağıdaki şekildedir: 

 
��� = � �

0
0
�
� (11) 

Gövde koordinat sistemindeki ifadesi ise dönüşüm matrisi 
kullanılarak 

 
��� = ��	��� �

0
0
1
� = �

− sin(�)

cos(�) sin(ϕ)

cos(�) cos(ϕ)
� (12) 

şeklinde elde edilir.  

Yer çekimi kuvveti, kütle merkezine uygulandığı için moment 
üretilmez. 

2.2.. İtki Kuvveti ve Momenti 

İtki motorunun yöneliminin x�  ekseniyle tam olarak hizalı 
olduğu ve konumunun p�

� = [x�, 0,−z�]  olduğu 
varsayıldığında, itki sonucunda oluşacak kuvvet ve moment 
gövde koordinat sisteminde aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 
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� = �
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���
���
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1
0
0
� (13) 
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(14) 

2.3.1. Aerodinamik Kuvvetler ve Momentler 

Aerodinamik kuvvet ve momentler, birimsiz aerodinamik 
katsayılar aracılığıyla hesaplanmaktadır. Gövde koordinat 
sistemi için elde edilen bu katsayılarla, gövde koordinat 
sistemindeki kuvvet-moment arasındaki ilişki aşağıdaki 
şekilde kurulur: 
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burada ρ ≜  hava basıncı, Q ≜  dinamik basınç, b ≜  kanat 
açıklığı ve c� ≜	ortalama veter uzunluğudur.  
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Aerodinamik katsayılar aracın hızına, hali hazırdaki ve 
geçmişteki uçuş parametrelerine ( α, β, d�, d�, d�, p, q, r, V� 
gibi) göre değişkenlik göstermektedir. Aerodinamik katsayılar, 
bizim modelimiz için yeteri kadar doğruluğa sahip olacak 
şekilde, bu parametrelerin doğrusal olmayan fonksiyonu 
olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

 �� = ��� + ���� + ����
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�

2��
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(17) 

Aerodinamik katsayılar, hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
programları ile, rüzgar tüneli testleri veya uçuş testleri ile 
belirlenebilir ama bu yöntemlerin uygulanması için ciddi bir 
vakte ve maddi imkana ihtiyaç vardır. Aerodinamik katsayıları 
hızlı ve ekonomik şekilde elde etmenin bir yolu ise bu 
katsayıları DATCOM programı ile tahmin etmektir. Digital 
DATCOM, uçakların geometrik bilgilerini ve uçuş koşullarını 
girdi olarak alır ve statik ve dinamik aerodinamik kuvvet-
moment katsayılarını çıktı olarak verir [9]. 

DATCOM’un aracılığıyla bulunan çıktısı olarak elde edilen 
aerodinamik katsayılar, yer etkisi bilgisini içermez. 
Dolayısıyla yer etkisi bölgesi dışında kullanılabilir ancak yer 
etkisi bölgesine girildiğinde yer etkisi modelinin kullanılması 
gerekir. 

DATCOM programıyla benzer şekilde aerodinamik 
katsayıların elde edilebileceği bir diğer program XFLR-5 
programıdır. Bu program da DATCOM programıyla eş 
zamanlı olarak kullanılmakta ve böylece hem DATCOM’dan 
elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmakta ve hem de bu 
programın sunduğu ekstra analiz imkanlarından 
faydalanılmaktadır. 

 

2.3.1.1. Yer Etkisi Modeli 

Yer etkisi bölgesine girilmesiyle beraber, artık DATCOM 
veya XFLR-5 programıyla elde edilen verilerin direk 
kullanılması hatalı olacaktır. Bu programlardan elde edilen 
veriler, yer etkisi modelinden geçirilerek aerodinamik 
katsayıların yer etkisindeki değerleri tahmin edilir. Yer etkisi 
modelinin elde edilmesiyle ilgili detaylı bilgiye [10]’dan 
ulaşılabilir. Bu bildiride, araç yer etkisinde iken farklı hücum 
açıları için yüksekliğin değişimiyle taşıma/sürükleme 
katsayılarının oranında meydana gelen değişime ait 
simülasyon sonucunu vermek okuyucuyu özet şekilde 
bilgilendirmek açısından yeterli olacağı düşünülmüştür. 
Kanadın gövde ile yaptığı açı 5º iken, farklı hücum açıları için 
yüksekliğin değişimiyle taşıma/sürükleme katsayılarının 
oranında meydana gelen değişime ait simülasyon sonucu Şekil 
2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Yer etkisinde, yükseklikle taşıma/sürükleme 
oranının değişimi 

3. Otopilot Tasarımı 

2. bölümde anlatılanlar MATLAB-Simulink ortamında 
uygulanmış ve aracın 6 serbestlik dereceli doğrusal olmayan 
modeli elde edilmiştir. Bu model tek bir simulink bloğu haline 
getirilmiş ve bu blok WIG olarak isimlendirilmiştir. 
Sonrasında otopilot yapıları kaskat PID kontrolcüleriyle 
kurulmuştur. Bu çalışmada yükseklik otopilotu, hız otopilotu 
ve sapma açısı otopilotu tasarlanmıştır. MATLAB’ın otomatik 
ayarlama özelliği kullanılarak PID kontrolcülerinin katsayıları, 
iç döngü dinamiğinin dış döngü dinamiğine göre hızlı olduğu 
varsayımıyla, iç döngüden dış döngüye doğru olacak şekilde 
belirlenmiştir. Oluşturulan simülasyon ortamının en üst 
kademe blok görüntüsü Şekil 3’te gösterilmiştir. Sonraki 
kısımlarda, otopilot mimarileri ve otoilotlaarın 
performanslarını gösterir şekiller verilecektir. 

 

 

Şekil 3: Simulink modeli ekran görüntüsü 

Yükseklik (m.) 

T
aş

ım
a/

sü
rü

k
le

m
e 
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3.1. Yükseklik Otopilotu 

Yükseklik otopilotu olarak arka arkaya sıralanmış PID yapısı 
kullanılmıştır. Araçtan q, θ ve h bilgileri geri besleme olarak 
alınmış ve kontrol yüzeyi olarak yunuslama kontrol kanatçığı 
kullanılmıştır. 

 

Şekil 4: Yükseklik otopilotu için önerilen kontrol 
mimarisi 

Kontrolcünün yükseklik takip etme performansı Şekil 5’te 
verilmiştir. Mavi çizgi referans işaretini ve kırmızı çizgi de 
simülasyon sonucunu göstermektedir. 

 

Şekil 5: Yükseklik otopilotu performansı 

3.2. Hız Otopilotu 

Hız otopilotu için Şekil 6’daki PID yapısı kullanılmıştır. Hız, 
itki ile kontrol edilmektedir. 

 

Şekil 6: Hız otopilotu için önerilen kontrol mimarisi 

Kontrolcünün hız takip etme performansı Şekil 7’de 
verilmiştir. Mavi çizgi referans işaretini ve kırmızı çizgi de 
simülasyon sonucunu göstermektedir. 

 

Şekil 7: Hız otopilotu performansı 

 

3.3. Yönelim Otopilotu 

Yönelim otopilotu için arka arkaya sıralanmış PID yapısı 
kullanılmıştır. Kontrol yüzeyi olarak yana dönme kontrol 
kanatçığı kullanılmıştır. 

 

Şekil 8: Yönelim otopilotu için önerilen kontrol 
mimarisi 

Kontrolcünün hız takip etme performansı Şekil 9’da 
verilmiştir. Mavi çizgi referans işaretini ve kırmızı çizgi de 
simülasyon sonucunu göstermektedir. 

 

Şekil 9: Yönelim otopilotu performansı 

4. Senaryo 

Bu bölümde, bir senaryo üzerinden aracın davranışı 
gözlemlenecek ve otopilotların eş zamanlı çalışma başarımları 
incelenecektir. Senaryo şu şekildedir: 

Araç ilk anda 15m/s hızla ve kuzey yönünde ilerlemektedir. 
Bu hızda sudan kalkışını gerçekleştirmiş ve yerden yüksekliği 
0 metredir. t=0 anında yükseklik referansı 1 metre olarak 
değiştirilmiştir. Bu anda hız referansı 15m/s ve yönelim 
referansı ise 0º’dir. 100. saniyede diğer referanslar aynı 
şekilde kalırken hız referansı 30 m/s olarak değiştirilmiştir. 
150. ve 300. saniyelerde ise, diğer referanslar aynı kalırken 
yönelim referansı sırasıyla 90º ve 180º olarak değiştirilmiştir. 
Araç bu şekilde 50 saniye daha hareket etmiştir. Bu senaryo 
sonucunda aşağıdaki şekil elde edilmiştir: 

 
  

0
10000

0.5

4000

1

1.5

3000

Doğu (m.)

5000

Kuzey (m.)

2

2000
1000

0 0

�
 (

de
r.

) 

Süre (sn.) 

Y
ük

se
k

li
k 

(m
.)

 

Süre (sn.) 

H
ız

 (
m

/s
) 

Süre (sn.) 
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4. Sonuçlar 

Bu çalışmada yer etkisi ve yer etkisini kullanan bir araç 
konuları açıklanmış, yer etkisini kullanan bir aracın 
matematiksel modelinin elde edilmesine değinilmiş ve bu araç 
için yükseklik, hız ve sapma açısı otopilot mimarileri 
önerilmiştir. Önerilen otopilot mimarilerine ait simülasyon 
sonuçları verilmiştir. Elde edilen sonuçlar isterleri 
karşılamaktadır. Sonraki aşamada, aracın doğrusal olmayan 
matematiksel modeli doğrusallaştırılacak ve doğrusal sistem 
teorisi kullanılarak çeşitli otopilotlar elde edilecektir. Bir 
sonraki aşamada ise bu otopilotlar araç prototipinin üzerinde 
denenecek ve başarımları test edilecektir. 
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Özetçe 

Yer etkisini kullanan araçlar (Wing in ground effect vehicles, 

WIG), yer etkisini etkili bir şekilde ortaya çıkarmak için deniz 

seviyesine çok yakın bir yükseklikte uçarlar. Bu nedenle hava 

araçlarına çok benzerler. Fakat bu araçları hava veya deniz 

araçları olarak sınıflandırmak uygun değildir. Bu çalışmada yer 

etkisini kullanan insansız bir aracın mekanik tasarım aşamaları 

ve yer etkisi modeli anlatılacaktır. Öncelikle, yapılan çalışmalar 

incelenerek, uygun kanat yapısı seçilmiş, bu tarz bir uçağın 

isterlerimizi karşılaması için gerekli kanat açıklığının ne olması 

gerektiği belirlenmiş, tüm geometrik parametreler için ilk 

boyutlandırılmalar yapılmış ve buna uygun CAD modeli 

aerodinamik katsayılara ve simülasyonlarımıza uygun olarak 
elde edilmiştir. 

Yer etkisini kullanan araçlara etki eden kuvvetler, yer çekimi, 

itki, aerodinamik kuvvetler ve sudan kalkış yapana kadar 

hidrodinamik kuvvetlerdir. Yer etkisinde uçan bir araç için yer 

çekimi ve itki kuvvetinin hesabı normal bir uçakla aynı şekilde 

yapılmakta, ancak aerodinamik kuvvetlerin hesabı 

farklılaşmaktadır. Literatürdeki var olan bilgiler kullanılarak, 

bu geometrik yapıdaki bir aracın yer etkisindeki aerodinamik 

kuvvetlerinin ne olacağı, yüksekliğin ve aracın geometrisinin 

(hücum açısı, kanadın referans alanı, kanat açıklığı, kord 

uzunluğu) bir fonksiyonu olarak modellenmiştir. Yer etkisinin 

sağladığı kaldırma, sürükleme katsayıları ve DATCOM [1] 

kullanılarak elde edilen veriler bir araya getirilerek aerodinamik 
katsayılar belirlenmiş ve bir yer etkisi modeli oluşturulmuştur. 

 

 

Abstract 

Wing in ground effect vehicles (WIG) fly in close proximity to 

the sea in order to use ground effect effectively. Therefore they 

are very similar to aircraft. However, it is not appropriate to 

classify these vehicles as air or sea vehicles. In this study, 

mechanical design stages and mathematical modeling 

explaining the ground effect of an unmanned vehicle will be 

explained. 

The appropriate wing structure has been selected by examining 

the previous studies conducted in this field. The wingspan and 

the chord lengths are determined in order to meet our design 

requirements. Initial dimensions for all geometric parameters 

are decided and the corresponding CAD model is obtained in 

accordance with our aerodynamic coefficients after some 
simulations. 

The forces (and torques) acting on ground effect vehicles are 

gravitational, propulsion, aerodynamic forces and 

hydrodynamic forces which act until the vehicle starts to take 

off from the water. For a vehicle that benefits from the ground 

effect, gravity and thrust forces are calculated in the same way 

as a usual aircraft, but the aerodynamic forces become different 

due to ground effect (GE) [2]. Using the information in the 

literature [2], [3], [4], the aerodynamic forces of a vehicle of 

this geometric structure are modeled as a function of the ground 

clearance and the geometry of the vehicle (angle of attack, 

reference area of the wing, wingspan, cord length, incidence 

angle). By combining the lift and drag coefficients provided 

from the ground effect and the aerodynamic drag and lift 

coefficients obtained from DATCOM, we obtain total 
aerodynamic coefficients and a ground effect model. 
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1. Introduction 

Design of Wing in Ground (WIG) effect vehicles consists of 
three main parts:  

1. Investigation of different mechanical structures, 

aerodynamics and geometry, mass and inertia 

parameters.  

2. Construction of 6DOF dynamical mathematical 

model by applying ground effect.  

3. Modeling of different actuators for pitch, roll, yaw, 

speed and altitude control. 
 

In the first two steps there are two main challenges: 

1. Determining suitable airfoils for wings, tails, 

fuselage, and suitable structures for geometry and 

mechanical design, in order to get the maximum benefit 

from the Ground Effect (GE). 

2. Construction of the mathematical model including 

the ground effect.  

 

In the following, we have dealt with these challenges using 

SolidWorks [5] and Datcom [1] programs for the design and 
geometry evaluation. 

1.1. SolidWorks 

SolidWorks is a solid modeler and utilizes a parametric feature-

based approach which was initially developed by PTC 

(Creo/Pro-Engineer) to create models and assemblies. The 
software is written on Para solid-kernel, [5]. 

Building a model in SolidWorks usually starts with a 2D sketch 

(although 3D sketches are available for power users). The 

sketch consists of geometry such as points, lines, arcs, conics 

(except the hyperbola), and splines. Dimensions are added to 

the sketch to define the size and location of the geometry. They 

are used to define attributes such as tangency, parallelism, 

perpendicularity, and concentricity. The parametric nature of 

SolidWorks means that the dimensions and relations drive the 

geometry, not the other way around. The dimensions in the 

sketch can be controlled independently, or by relationships to 

other parameters inside or outside of the sketch. 

1.2. DATCOM 

In the method of building a model using DATCOM, there are 

no point-and-click interfaces, only points in space, [1]. 

Fundamentally, the purpose of the DATCOM, is to provide a 

systematic summary of methods for estimating basic stability 

and control derivatives. For all given flight conditions and 

configurations the complete set of derivatives can be 

determined in Datcom without resort to outside information. 

2. Ground Effect Theory 

The ground effect is an increase in the lift-to-drag ratio of a 

lifting surface (a wing) moving close to the ground. For a lifting 

surface, this effect works at distances from the ground less than 

the chord of the wing; but the most beneficial range of ground 

effect normally lies below one-fourth of the chord length. 

However, as discussed in some studies, e.g., [6] and [7], for a 

given size of the vehicle, the ground effect depends on the 

vehicle configuration and ratio of lateral and longitudinal 

dimensions. Rozhdestvensky [6] introduced two approaches of 

the ground effect which are chord-dominated ground effect 

(CDGE) and span-dominated ground effect (SDGE). In the 

chord-dominated case and for adequately designed craft the 

wing corresponds to smaller ground tolerances by flow 

stagnation under the wing and eventual growth of both lift and 

drag coefficients resulting in an enhanced lift-to-drag ratio. In 

the span-dominated case, the GE reveals itself in reduced 

induced drag and enhanced lift; this combination consequently 

leading to increased lift-to-drag ratio. The GE zone for a vehicle 

can be defined as the distance from the ground below where the 

lift force has an 30% increase as compared to the same vehicle 

in condition without the effect of GE [2], [3], [4]. According to 

this study, similarity theory allows us to define the GE zone 

through model experiments. Dimensions of the craft before the 

construction of the scaled models can only be approximately 

obtained before full-scale implemented model. For an 

appropriately designed lifting surface, the effect of the ground 

causes the augmentation of lift for smaller ground distances. 

Wing profiles, as NACA 4412, produce an optimum ground 

effect in lifting. The drag is usually defined by induced vortex 

drag component and it depends on the reciprocal relationship of 

the chord, span and ground clearance. In chord-dominated GE 

case, experiments and theory prove that for a fixed pitch angle 

the drag increases as the wing moves closer to the ground. In 

span dominated the GE case, the drag decreases with decreasing 

ground clearance. In all cases for an accurately designed lifting 

system, the lift-to-drag ratio tends to increase with the decrease 
of the ground clearance. 

2.1. Mathematical Modeling of Ground Effect 

In unconventional vehicles, such as ours which benefits from 

the ground effect, existing prototype data are restricted. A 

rational approach to design such kinds of vehicles, should be 

based on an appropriate mathematical model, reflecting the 

essential features of the craft under consideration [2], [3], [4]. 

Therefore, for the present, we formed an approximate ground 

effect model. The ground effect model of ours is based on some 
assumptions: 

• There are no losses. 

• The variation of pressure can be found for a two-dimensional 

wing based on a channel flow consideration using Bernoulli’s 
law and the continuity equation. 

• The velocity and pressure at the wing trailing edge equal the 

free stream values. 

By these assumptions, formulae for the pressure coefficient 

along the chord and the lift coefficient can be found as: 

𝐶𝑃𝑔𝑒(𝑥) = 1 − (
ℎ0

ℎ(𝑥)
)

2

 𝐶𝐿𝑔𝑒 = 1 − ∫
ℎ0

2

ℎ2(𝑥)

1

0
 𝑑𝑥

                                                                            (1) 

Local clearance among the foil and the ground is shown by h(x) 

and ℎ0 is the chasing edge height. Lippisch [2], point that for 

applying these formulae, the trailing edge height ℎ0 should not 

be equal to the geometric value, as the boundary layer builds up 

causing a reduction in the gap height. Thus, even for zero angle 

of attack when the bottom surface is parallel to the ground, there 

can be a lift increase due to ram. The same formulae can be used 

with both the local and the trailing edge height corrected for the 

thickness of the boundary layer. We simplified these formulas 

in order to have the formulas in terms of angle of attack, 𝛼, 

incidence angle, 𝜃𝑖𝑛𝑐 , and the trailing edge height ℎ0. 

 

ℎ(𝑥) = ℎ0 + 𝐶(𝑥) sin(𝛼 + 𝜃𝑖𝑛𝑐)                                                         (2) 
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where c(x) is the chord length. Using Eqn. 2, 𝐶𝐿 is found as: 

 

𝐶𝑃𝑔𝑒 = 1 −
tan(𝛼+𝜃𝑖𝑛𝑐)

ℎ0
𝑥

+tan(𝛼+𝜃𝑖𝑛𝑐)
                                                                        (3) 

𝐶𝐿𝑔𝑒 =
tan(𝛼+𝜃𝑖𝑛𝑐)

ℎ0+tan(𝛼+𝜃𝑖𝑛𝑐)
                                                                                  (4) 

 

where x is the location from where the h(x) data is taken. The 

induced drag coefficient of a lifting surface in the conventional 
form, introduced by Prandtl [6], [6], [2] is given by, 

 

𝐶𝑑𝑖
=

𝐶𝐿𝑔𝑒
2

𝜋𝜆𝜇

   =
𝐶𝐿

2

𝜋𝜆𝑒

                                                                                                         (5) 

 

where the function 𝜇(ℎ, 𝜆) characterizes the influence of the 

ground and the wing aspect ratio upon the induced drag 

coefficient of a wing for a fixed magnitude of the lift 

coefficient. The quantity 𝜆𝑒 = 𝜆𝜇is interpreted as effective 

aspect ratio [2]. Rozhdestvensky [2], states that the optimal μ to 

have maximum efficiency is, 

 

𝜇𝑜𝑝𝑡 =
𝑙

3𝜋ℎ0
                                                                                                  (6) 

 

Hence, the induced drag coefficient becomes,  

 

𝐶𝑑𝑖
=

3𝑆ℎ0

𝑙3 (
tan(𝛼+𝜃𝑖𝑛𝑐)

ℎ0+tan(𝛼+𝜃𝑖𝑛𝑐)
)

2

                                                                    (7) 

 

where l is the span length and S is the reference wing area. In 

[2], an approximate formula for the viscous drag coefficient is 
given as, 

 

𝐶𝑑0
= 𝐶𝑓 (2 +

𝑆𝑤𝑒𝑝

𝜆
)                                                                                    (8) 

𝐶𝑓 =
0.455

(log 𝑅𝑒)2.58
                                                                                                (9) 

𝑆𝑤𝑒𝑝 = 4 ∫ ℎ𝑒𝑝(𝑥)𝑑𝑥
1

0
                                                                            (10) 

 

where Cf the friction drag coefficient, 𝑆𝑤𝑒𝑝
is the wetted surface 

of (two) endplates and ℎ𝑒𝑝(𝑥) is a chordwise distribution of the 

height of the endplate as a fraction of the chord of the wing. 

Moreover, Re is the Reynolds number based on the root chord 

𝐶𝑟, cruise speed 𝑈0 and the kinematic viscosity of the fluid v, 

given in Equation 11. 

 

𝑅𝑒 =
𝑈0𝐶𝑟

𝜈
                                                                                                       (11) 

 

Substituting 10 and 9 into 8, 

 

𝐶𝑑0
=

0.91

(log 𝑅𝑒)2.58 [1 +
1

𝜆
(2ℎ0 − 𝑙 sin(𝜃𝑑) + tan(𝛼))]             (12) 

 

where 𝜃𝑑 is the dihedral angle of the wing. Total drag 

coefficient introduced by ground effect is, 

 

𝐶𝑑𝑔𝑒
= 𝐶𝑑𝑖

+ 𝐶𝑑0
                                                                    (13) 

 

For our vehicle whose span is approximately 1.5m, the effect of 

the ground disappears when the craft exceeds 0.5m. Out-of-GE 

aerodynamics become effective after this height. We collect 

aerodynamic coefficients of out-of-GE by using DATCOM and 

combine the GE case and out-of-GE case aerodynamics. It is 

known that when the flight height 0.5 m, GE disappears. 

Therefore at 0.5 m, we provide the smooth transition between 

the aerodynamic coefficients of the GE and the out-of-GE cases 

by equalizing the aerodynamic coefficients of these cases. This 

method gives GE lift forces/𝐶𝐿𝑔𝑒
 which are 2.5 or 3 times larger 

than the out-of- GE lift force/𝐶𝑙 [8]; this rate is expected in the 

flight experiments. The real transition rate is going to be 
calculated by doing system identification after the flight tests. 

3. Main Design Process 

After discussing different parts and parameters for the vehicle, 

its implementation in Computer Aided Design (CAD) software 

like SolidWorks is done. All types of motions, forces and 

moments acting on the vehicle is derived by Newton- Euler 

approach based on DATCOM, aerodynamics coefficients and 
stability derivatives.  

First, different specifications, structures and parameters were 

determined on the basis of different studies especially from 

aerospace and mechanical systems and also inspired by AirFish 

8, [9]. According to those studies (Fig 3.1) we define some 

specifications for our vehicle such as shape of tail (which was 

a double T tail in the first try). We use wing profile as NACA 

4412, wing span around 1.5 meter. More details of our design 
and its parameters can be get from DATCOM output.  

 

 

 

Figure 3. 1. Different views of first model 
 

According to the 2D print of Figure 2.1 the Datcom file has 

been written. In the design process different configurations 

were chosen for vehicle design in its wing, horizontal and 

vertical stabilizers and fuselage and tail and place of motor. 

They are shown in figures 2.2, 2.3 and 2.4, respectively.  
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Figure 3. 2. Different views of second model 

Consequently, model parameters were found first by applying 

those changes in SolidWork model such as wing area, chord 

length or wingspan and next by applying them in the DATCOM 

input file. From DATCOM output, information about 𝐶𝐿, 𝐶𝐷 

velocity and other coefficients can be extracted. Many 

DATCOM input and output files have been investigated for 

different incidence angles, different Mach numbers in different 

altitudes: 

 

 MACH = Mach number: 0.0202, 0.065, 

 ALSCHD = Angle of attack: 0°, 1°, 2° and 3°, 

 ALIW Incidence angle: 4°, 5° and 6°, 

 ALT Trailing edge height: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 m. 

 

These selections were done in two ways: First, extensive study 

of aerodynamics and how it can be implemented in reality were 

studied. Second is the GE analysis, which was studied in detail 

in [2]. Its formulations were made for both span dominated and 

chord dominated GEs. These GE formulations were added in 

the vehicle mathematical model. These formulations together 

with outputs of Datcom shows vehicle efficiency, and behavior 

of lift and drag ratio and how it could be utilized in a better way. 

Figure 3.2 is the result of second  way. It shows changes in 

chord length and fuselage investigated in the second part. 

Difficulty in implementation of the original model (double T) 
caused changes in the tail shape.  

4. Simulation Results 

This section presents our simulation results. We simulated two 

designs with two critic design parameters; the angle of attack 

and the incidence angle. We tested five different operational 

height values to cover the GE zone. The values of the tested 
parameters are given in previous part. 

First, we designed our vehicle with double-T tail configuration 

and a smaller chord. After conducting experiments to find 

aerodynamic coefficients and the vehicle efficiency, we 

observed that double-T configuration did not meet our 

requirements such as an improved lift to drag ratio (more 

accurately, due to difficulties in construction). Therefore we 

changed the tail configuration to T-tail. The lift-to-drag ratio, 

K, specifies the aerodynamic efficiency of the lifting system; 

therefore it is the most important parameter in designing a 
wing-inground- effect vehicle. 

Taking into account the equations, we can write the expression 
for the aerodynamic quality (lift-to-drag ratio) in the form,  

𝐾 =
𝐿

𝐷
                                                                                                               (14) 

 

Simulations with the double-T tail design are shown in Figures 

4.1, 4.2 and 4.3: 

 

 

Figure 4.1: Ground effect aerodynamic coefficients versus 

height for double-T tail. From left to right 𝐶𝑑𝑔𝑒
 and 𝐶𝐿𝑔𝑒

. From 

top to bottom, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 4°, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 5° and 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 6° 

 

Figure 4.2: Total aerodynamic coefficients versus height for 

double-T tail. From left to right 𝐶𝑑𝑡𝑜𝑡 and 𝐶𝑙𝑡𝑜𝑡. From top to 

bottom, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 4°, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 5° and 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 6° 
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Figure 4.3: Lift to drag ratio, K versus height for double-T 

tail. From top to bottom, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 4°, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 5° and 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 6° 

Simulations with the T-tail design are shown in Figures 4.4, 4.5 
and 4.6: 

 

Figure 4.4: Ground effect aerodynamic coefficients versus 

height for T tail. From left to right 𝐶𝑑𝑔𝑒
 and 𝐶𝐿𝑔𝑒

. From top to 

bottom, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 4°, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 5°and 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 6° 

 

Figure 4.5: Total aerodynamic coefficients versus height for T 

tail. From left to right 𝐶𝑑𝑡𝑜𝑡 and 𝐶𝑙𝑡𝑜𝑡. From top to 

bottom, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 4°, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 5° and 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 6° 

 

Figure 4.6: Lift to drag ratio, K versus height for T tail. From 

top to bottom, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 4°, 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 5° and 𝜃𝑖𝑛𝑐 = 6° 

Lift to drag ratio from numerical simulations are showed in 

Figure 4.6. The numerical variation of lift to drag ratio from 

four angle of attacks, three incidence angles and five ground 

clearances have similar trend relative to simulations. For all 

angle of attacks and angle of incidences, lift to drag ratio has a 
moderate increasing between 0 and 3 degrees. 

As seen from the fig. 4.6, both increment lift coefficient and 

reduction drag coefficient make a growth in lift to drag ratio as 

the angle of attack increases [10]. There is a high increasing in 
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lift to drag ratio between 0-3 angle of attack after that it has a 

small fluctuation and if the angle of attack further increases L/D 
ratio decreases. 

After these investigations, the geometrical design was 

implemented in SolidWorks to have a better idea about vehicle 

body and to determine its geometric, mass and inertial elements. 

CAD design is also useful for determining its aerodynamics. 

According to difficulties in implementation and due to 

aerodynamic studies motor is placed on the tail and these 

changes are shown on Figure 4.7. 

 

 

Figure 4. 7: Different views of single motor on tail. This 

shows the final model for implementation.  

 

Figure 4. 8: Final implemented model  

 

5. Conclusion 

When the craft flies at small ground clearances, there is a loss 

of upper surface suction for all AoAs, this reduces the lift force. 

A lower lift is obtained when the craft goes close to the ground 

since the loss of upper surface suction is higher compared to the 

gain on the gain on the lower surface, for smaller AoAs. On the 

other hand, the pressure rise on the lowe surface with reducing 

ground clearance was noticeable for bigger angles of attack, 

resulting in a higher 𝐶𝑙 in close proximity to the ground [11]. 

The drag force decrease with increasing ground clearance, h for 

AoAs of 0-1 degree for all incidence angles, whereas a slight 

increase followed by a decrease is observed for 2-3 degrees of 

angle of attacks. The region of high suction on the lower surface 

of NACA4412 is almost horizontal, hence it does not contribute 

much to the induced drag; however, the extended region of low 

pressure further increased the induced drag. The drag 

coefficient is higher close to the ground for angles investigated. 

This is due to modification in the pressure distribution on the 
lower surface [11]. 

There is always a need to modify the resultant model, which can 

be done after some experimental work or by using the 

techniques mentioned in this paper. They will be done after the 

prototype model and system identification test are performed 

on it. We plan to continue our calculations in the next phase 

using XFLR 5 [12] software.  
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Özetçe
Bu çalışmada mikroenjeksiyon operasyonlarında kullanıl-

mak üzere rotasyonel osilasyonlar yardımıyla delme işlemini
gerçekleştiren kullanımı kolay cıvasız bir mikrodelicinin tasa-
rımı ve kontrolü sunulmuştur. Kontrol sisteminin amacı, mikro-
pipet ucunda ayarlanabilir genlikte ve frekansta düzgün kararlı
osilasyonlar üretmektir. Bu rotasyonel osilasyonlar, pipetin or-
ganizma membranlarını en az hasarla ve piezo tabanlı eyleyici-
lerin aksine cıva kullanmadan delmesini sağlamaktadır. Benze-
tim çalışmaları ve deneyler cihazın istenildiği gibi çalıştığını ve
mikroenjeksiyon operasyonları için uygunluğunu ortaya koy-
muştur.

Abstract
In this study, the design and control of an easy to use, mer-

cury free microdrill that performs drilling with the help of rotati-
onal oscillations for microinjection operations is presented. The
purpose of the control system is to generate smooth and stable
oscillations at the tip of micropipette with adjustable frequency
and amplitude. These rotational oscillations allow the pipette to
penetrate the organism membranes with minimal damage and
without mercury, unlike piezo-based actuators. Simulation stu-
dies and experiments have revealed that the device works as
intended and is suitable for microinjection operations.

1. Giriş
Mikromanipülasyon teknikleri 1900’lerin başında geliştirildi-
ğinden beri yaşam bilimlerinde vazgeçilmez ve ideal bir araç
haline gelmiştir. Mikromanipülasyon hücreler üzerinde yapı-
lan itme, çekme, döndürme, deformasyon ve enjeksiyon iş-
lemlerinin bütünüdür. Mikromanipülasyon teknikleri en çok
üreme biyolojisi kapsamında intrasitoplazmik sperm enjeksi-
yonu (ICSI))[1, 2, 3, 4, 5], çekirdek DNA enjeksiyonu [6, 7, 8]
ve transgenik hayvan çalışmalarında [6, 9, 10] kullanılmaktadır.

Bu çalışmaların özünde tek hücre üzerinde mikroskopik sevi-
yede yapılan ameliyatlar ile hücreler arası çekirdek transferleri
ve genetik materyal enjeksiyonları bulunmaktadır.

Bu kapsamda günümüzde kullanılan cihazların çoğu piezo
eyleyici tabanlı olup, bu eyleyiciler mikropipetin ucundaki is-
tenmeyen titreşimleri azaltmak için yüksek ataletinden dolayı
cıvadan yararlanırlar [1, 11]. Cıva, titreşimi azaltmak için iyi bir
çözüm sunmasına rağmen, oldukça zehirli bir madde olduğun-
dan hem manipülatör operatörü hem de enjeksiyon yapılan or-
ganizma için tehlike yaratmaktadır. Dahası cıva kullanımı bazı
kurumlarda son derece kısıltlıdır. Ayrıca bu cihazlar uzun süreli
eğitim almış operatörler tarafından kullanılmakta ve operasyon-
lar kişilerin yeteneklerine oldukça bağımlı bir şekilde yapılmak-
tadır.

Bu çalışmada piezo eyleyicilerin yetersizliklerini giderecek
kullanımı kolay, cıvasız rotasyonel osilasyonlu bir mikrodelici
tasarımı ve kontrolü sunulmuştur. Tasarımın delme mekaniz-
ması RosDrill c© cihazına [12] dayanmaktadır. Cihaz, rotasyo-
nel hareketleri üretmek için kullanılan mili boşluklu fırçasız
doğru akım motoru ile motor milinin merkez ekseni boyunca
yerleştirilen mikropipet tutucudan oluşmaktadır. Delme işlemi
kapsamında motor milinde istenilen frekans ve genlikte hassas
ve yumuşak rotasyonel osilasyonlar yaratacak kontrol algorit-
ması geliştirilmiş, motor sürücü kartı tasarlanmış ve imal edil-
miştir. Geliştirilen kontrol sistemi ile mikropipet tutucu rotas-
yonel hareketleri sabit bir nokta etrafında yapmaktadır ve gele-
neksel sistemlerdeki cıva kullanımının sağladığı kararlılığa olan
gereksinimi ortadan kaldırmıştır. Hareketlerin frekansı 0-1000
Hz arasında değiştirilebilir olup mikrodelici farklı hücre yapıla-
rıyla farklı işlemlerde kullanılmaya uygundur. Cihazın etkinli-
ğini test etmek için fare embriyoları üzerinde başarılı çalışmalar
yapılmıştır.

Çalışma şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci bölümde cihaz
tasarımı ve önerilen kontrol yöntemi ve benzetim çalışmaları
sunulmuştur. Üçüncü bölümde deneysel çalışmalara yer veril-
miştir. Son bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi
yapılmıştır.
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2. Cihaz Tasarımı
Bu çalışmada sunulan rotasyonel osilasyonlu delici literatüre
RosDrill c© [12] olarak geçen cihazın çalışma prensibini temel
almaktadır. Rotasyonel osilasyonlu deliciler, piezo tabanlı deli-
cilerden en temelde hareket tipi bakımından ayrılmaktadırlar.
Geleneksel piezo tabanlı delicilerdeki lineer (ileri-geri) hare-
ketle delme işlemi yerini rotasyonel delicilerde sivri uçlu bir
matkap etkisi ile delme hareketine bırakmaktadır. Rotasyonel
delme hareketi, birbirinden bağımsız olarak ayar edilebilen gen-
lik ve frekans parametreleri ile karakterize edilmekte ve bu ha-
reket elektrik motorları ile elde edilmektedir.

2.1. Mekanik Tasarım

Bu tasarımda mikrodelici, özel olarak ürettirilen oluklu mile sa-
hip (hollow shaft) fırçasız bir doğru akım motor ile motor mi-
linin merkez ekseninden geçirilen ve bir halka aracığıyla sabit-
lenerek kayması önlenen bir mikropipet tutucudan oluşmakta-
dır. Bu tasarım ile delme işlemlerinde başarı oranını ciddi an-
lamda düşüren istenmeyen titreşimlere ve mikron düzeydeki
hareketlere sebep olan ekstra bir yataklamaya ihtiyaç kalma-
mıştır. Fırçasız motor tercihi ile fırçalı motorların fırça-kolektör
yapısından kaynaklı sürtünme momentinin yarattığı problemler
ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca fırçalı motorlar yüksek eylemsiz-
liğe sahip olduklarından hızlı bir şekilde ivmelenmeleri güçtür
[13, 14]. Dolayısıyla osilasyon ile delme hareketinin gerektir-
diği yüksek hızlı ve hassasiyetli ivmelenme, yavaşlama ve yön
değiştirmeyi içeren hareket profilini sağlamaları bakımından fır-
çasız motorlara göre zayıf bir tercihtir.

Tasarım kapsamında markette hali hazırda bulunan 6 mm
dış çapa sahip fırçasız motor (Maxon EC4-pole 300573), delikli
mil içinden 4 mm dış çapa sahip mikropipet tutucunun serbestçe
geçebilmesi için 4.1 mm delik çapına sahip olacak şekilde özel
olarak deldirilmiştir. Motor miline bağlanan 5000 CPR artımlı
enkoder ile motor konumu 0.018o’lik hassasiyetle ölçülmekte-
dir. Motora ilişkin görüntüler Şekil 1 ile verilmiştir. Ayrıca bir
bağlantı mekanizması tasarlanarak motorun farklı manipülas-
yon sistemlerine bağlanması ve pipet ucuna istenilen yönün ve
oryantasyonun verilebilmesi sağlanmıştır.

Pipet tutucu Enkoder

İçi boş mil

Enjeksiyon
hortumu

Şekil 1: Fırçasız motorun mekanik yapısı (a) içi boş mil yapısı
(b) pipet tutucu ile

2.2. Fırçasız Doğru Akım Motor Modeli

Şekil 2 ile 3 fazlı bir fırçasız doğru akım motorunun sargı düzeni
verilmiştir. Yıldız bağlı stator sargılarının her biri eşdeğer olup
Ns sarım sayısına ve Rs direncine sahiptir ve 120 o’lik açılarla
yerleştirilmiştir.

++

+

asi

bsi

csi

n

av

bv cv

sN

sNsN

sR

sRsR

Şekil 2: 3-fazlı fırçasız doğru motoru

Fırçasız motorlarda endüktanslar rotor açısının bir fonksi-
yonu olarak değişmekte ve bu durum motorun dinamik denk-
lemlerini karmaşık hale getirmektedir. Bu amaçla, fırçasız
doğru akım motorları genellikle senkron hızda dönen dq eksen
takımında modellenir. Park dönüşümü olarak bilinen bu işlem
sonrasında motor eşitliklerini dq eksen takımında

[
vd
vq

]
=

[
Rs + ρLd −ωr Lq

ωr Ld Rs + ρLq

] [
id
iq

]
+

[
0

ωr λm

]
(1a)

Te =
3

2

P

2
(λm iq + (Ld − Lq) iq id) (1b)

şeklinde yazmak mümkündür [15]. Burada, vq ve vd dq ek-
sen takımındaki stator gerilimleri, iq ve id dq eksen takımındaki
stator akımları Lq ve Ld dq eksen takımı stator endüktansları,
Rs sargı direnci, λm sabit mıknatısların ürettiği akı halkası, ωr

elektriksel motor hızı, P kutup çifti sayısı, Te elektromanyetik
moment ve ρ ise türev operatürüdür. Moment ve hız arasındaki
dinamik ilişki ise J motor ve ona bağlı yükün eylemsizlik mo-
menti, Bm viskoz sürtünme katsayısı ve TL yük momenti ol-
mak üzere aşağıdaki gibidir.

Te − TL = J
2

P
ρωr +Bm

2

P
ωr (2)

2.3. Rotasyonel Osilasyon Yöntemi

Çalışmada önerilen delme yöntemi motorun belirli bir nokta et-
rafında küçük genlikli yüksek frekanslı osilasyon yapması esa-
sına dayanmaktadır. Bu şekilde pipet tutucuya takılan ince uçlu
bir pipet ile canlı organizmaların delinmesi sağlanmaktadır. Ta-
sarlanan cihazın membran delme, fare oolemması delme, kurt-
çuk delme gibi farklı manipülasyon işlemlerinde kullanılabil-
mesi için osilasyon frekans ve genliğinin geniş bir aralıkta ayrı
ayrı ayarlanabilir olması gerekmektedir.

Bu özel hareket profili için klasik üç fazlı eviriciye ve elekt-
ronik komütasyona ihtiyaç duyulmamaktadır. Motorun iki ter-
minali arasına uygulanacak sinüs formundaki bir gerilim ile
motorun genliği kaynak geriliminin genliğiyle orantılı kaynak
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Tablo 1: Maxon EC-4 pole 300573 fırçasız motor parametreleri

Elekromanyetik karakteristikler

Termal direnç Ω 0.102

Termal endüktans mH 0.0159

Moment sabiti nNm/A 13.3

Hız sabiti rpm/V 718

Hız/moment oranı rpm/mNm 5.49

Mekanik zaman sabiti ms 2.02

Rotor eylemsizliği gcm2 35.3

Kutup çifti sayısı 2

Faz sayısı 3

frekansında osilasyon yapması sağlanabilir. Burada kritik nokta
motorun bu osilasyonu sabit bir açısal konum etrafında yapması
ve bu konumundan kaymamasıdır. Ancak yapılan benzetimler
ve deneysel çalışmalar sadece motorun iki fazına uygulanan si-
nüsoidal gerilimle bu isterin sağlanamadığını göstermiştir. Mo-
toru sabit bir konumda tutmak amacıyla alternatif gerilime ek
olarak doğru bir gerilim uygulanmıştır.

Motorun iki fazı arasına doğru gerilim uygulandığında,
hava aralığında doğru bir manyetik alan oluşmakta ve rotor be-
lirli bir konuma hizalanmaktadır. Ardından motorun diğer iki
ucu arasına alternatif bir gerilim uygulandığında, önceden hi-
zalanan rotor alternatif kaynak gerilimi ile aynı frekansta kay-
madan osilasyon yapmaya başlamaktadır. Kullanılan enerjilen-
dirme topolojisi Şekil 3 ile verilmiştir.

++

+

n

av

bv cvAC

sN

sN

sN
sRsR

sR

 sin 2A f t

DC

Şekil 3: Fırçasız doğru akım motorunun rotasyonel osilasyonu
için enerjilendirme topolojisi

Önerilen yapının başarımını test etmek amacıyla MATLAB
Simulink R© ortamında bir dizi benzetim koşturulmuştur. Ben-
zetimlerde amaç önerilen yöntem motorun sabit bir nokta etra-
fında istenilen frekansta ve genlikle osilasyonlar yaptığını gös-
termektir. Benzetimlerde kullanılan motor (Maxon EC-4 pole
300573) parametreleri Tablo 1 ile verilmiştir.

Benzetimlerde ilk olarak motorun iki fazının arasına 1.5 V

genlikli ve 250 Hz frekanslı sinüsoidal bir gerilim uygulanmış-
tır. Rotor başlangıç konumu π/4 olarak ayarlanmıştır. Şekil 4
ile verildiği gibi bu durumda motor kaynak frekansında osilas-
yonlar yaparken aynı zamanda osilasyon yapması istenen nok-
tadan uzaklaşmaktadır. Bu tip bir hareket kararlı olmayıp yapı-
ları son derece hassas olan mikroorganizmalara zarar verecek-
tir. Motorun iki fazı arasına sadece bir doğru gerilim uygulandı-
ğında ise Şekil 5 ile verilen grafik edilmektedir. Burada motorun
iki fazı toprağa bir fazı ise 0.2 V büyüklüğündeki bir doğru akım
kaynağının pozitif ucuna bağlanmıştır. Başlangıç rotor konumu
ise yine π/4 olarak ayarlanmıştır. Görüldüğü gibi bu durumda
rotor belirli bir konuma hizalanmış ve sonrasında bir hareket
gözlenmemiştir. Sonrasında motora Şekil 3 ile verilen enerji-
lendirme stratejisi uygulanmıştır. Alternatif ve doğru gerilimler
ile başlangıç konumu önceki benzetimlerle aynı seçilmiştir. Gö-
rüldüğü üzere önerilen topoloji ile alternatif gerilim kaynağıyla
aynı frekansta kararlı rotasyonel osilasyonlar elde etmek müm-
kün olmuştur (Şekil 6).
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Şekil 4: Motorun iki fazı arasına 1.5 V 250 Hz sinüsoidal geri-
lim uygulanması durumda benzetim sonuçları
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Şekil 5: Motorun iki fazı arasına 0.2 V doğru gerilim uygulan-
ması durumda benzetim sonuçları

Dikkat edilecek olursa motor beklendiği üzere kaynak ge-
rilimi ile aynı frekansta osilasyon yapmaktadır, ancak osilas-
yonların genliği üzerinde herhangi bir kontrol bulunmamakta-
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Şekil 6: Motorun Şekil 3 ile verilen topoloji ile enerjilendiril-
mesi durumda benzetim sonuçları

dır. Osilasyon genliği uygulanan kaynak geriliminin genliği ile
doğru orantılıdır ve motorun istenildiği gibi osilasyon yapması
için bu gerilimin büyüklüğünün ayar edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca yine açıktır ki açık çevrimde motora uygulanan gerilimin
frekansı arttıkça osilasyonların genliği azalacaktır. Bu duruma
örnek olarak bir önceki benzetim, aynı genlikteki 500 Hz’lik
kaynak gerilimi için tekrarlanmış ve Şekil 7 ile verilen sonuç-
lar elde edilmiştir. Görüldüğü gibi motor konumunun frekansı
500 Hz iken genliği önceki duruma göre ciddi oranda azalmış-
tır. Dolayısıyla frekans arttıkça uygulanan kaynak geriliminin
büyüklüğünü arttıracak bir yapıya ihtiyaç vardır.
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Şekil 7: Motorun Şekil 3 ile verilen topoloji ile 500 Hz için
enerjilendirilmesi durumunda benzetim sonuçları

2.4. Kapalı Çevrim Konum Kontrolü

Rotasyonel osilasyonların genliğini istenilen değerde tutmak
için kapalı çevrim bir kontrol yapısına ihtiyaç vardır. Kontrol
sistemi ayrıca modellenemeyen sürtünme dinamiklerinin etkile-
rini bastırmak için de kritik öneme sahiptir [16]. Motorun açısal
konumu, θm açısal yer değiştirme, Am açısal yer değiştirmenin
büyüklüğü, ω osilasyonların frekansı ve φm gerilim ile motor
yer değiştirmesi arasındaki faz farkı olmak üzere aşağıdaki gibi

değişmektedir.

θm = Am sin(ωt+ φm) (3)

RosDrill c© uygulamalarında faz farkının delme işlemi üze-
rinde herhangi bir etkisi yoktur. Dolayısıyla sadece Am değe-
rinin kontrolü hayati öneme sahiptir. Bu amaçla Şekil 8 ile ve-
rilen kontrol sistemi oluşturulmuştur. Burada kontrol edilen de-
ğişken Am, referans büyüklük değeri ise Ad olarak gösteril-
miştir. Kontrol işareti ise kaynak geriliminin büyüklüğü olmak-
tadır. Motorun açısal konumu bir enkoder ile ölçüllmektedir.
Dolayısıyla enkoder verisinden yer değiştirmenin büyüklüğünü
çekmek gerekmektedir. Enkoder verisinin hızlı Fourier dönü-
şümünü (FFT) alarak benzetimlerde bu büyüklüğü elde etmek
mümkünken gerçek zaman uygulamalarında bu işlem uzun za-
man almaktadır. RosDrill c© uygulamalarında genel olarak ça-
lışma frekansları 500-700 Hz civarındadır. Dolayısıyla FFT iş-
leminin kısa sürede yapılması gerekmektedir ancak bu cihaz
için kullanılan işlemci ile bu mümkün olmamaktadır. Buna al-
ternatif bir yöntem ise, enkoder verisinin integralini almaktadır.
İlk olarak işlenmemiş enkoder verisi, merkez frekansı kaynak
gerilimin frekansında olan bir bant geçiren filtreden geçirilmiş-
tir. Filtrelenmiş bilginin mutlak değerinin bir periyot boyunca
integrali, frekans ile aşağıda verilen ilişkiye sahiptir. Bu ilişki
kullanılarak yer değiştirmenin büyüklüğü elde edilmektedir.

∫ t0+
2π
ω

t0

|Am sin(ωt+ φm)| dt =
4

w
Am (4)

Kontrolör olarak PI tipi bir kontrolör kullanılmıştır. Re-
ferans değerler oldukça küçük olduğundan (yaklaşık 0.0005-
0.005 rad arasında) kontrolör katsayıları hızlı bir cevap verecek
şekilde seçilmiştir. Ayrıca, integral teriminden kaynaklı aşımları
engellemek için sarmasız bir kontrol yapısı da sisteme eklen-
miştir. Oluşturulan kontrol sistemi ile referans genliğin 0.005
rad, frekansların ise 250 Hz, 500 Hz ve 750 Hz olarak değiş-
tirildiği bir benzetim yapılmıştır. Benzetim sonucu Şekil 9 ile
verilmiştir. Görüldüğü gibi Şekil 3 ile verilen topoloji ve kapalı
çevrim kontrol sistemi ile cihazın istenildiği gibi çalışması sağ-
lanmıştır.

Pipet

Pipet 
tutucu

Enkoder

Kontrolör Sürücü

Geribesleme

Fırçasız doğru 
akım motoru

Hortum

-

dA

+

mA

Şekil 8: Kapalı çevrim konum kontrolü
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Şekil 9: Kapalı çevrim konum kontrolü için benzetim sonuçları

3. Deneysel Çalışmalar
Tasarlanan cihazda kontrolör olarak analog ve dijital giriş/çıkış
birimleri ile enkoder modülüne sahip bir endüstriyel bilgisayar
(IPC) kullanılmıştır. Rotoru sabitlemek için kullanılan doğru
gerilim, doğrudan endüstriyel bilgisayarın ilgili çıkışından alı-
nırken, yüksek frekanlı sinüsoidal gerilimler yaratmak için bir
gerilim kontrollü osilatör (VCO) yapısından faydalanılmıştır.
VCO devresinin parametreleri sinüsoidal gerilimin frekansı 0−
1000Hz, genliği ise 0−5.4Vpp olacak şekilde seçilmiştir. Mo-
tor sürücüsü olarak doğru ve alternatif gerilimler için iki kanallı
bir lineer kuvvetlendirici tasarımı yapılmış ve ürettirilmiştir. Ci-
hazdaki parametrelerin ayarlanması için ise bir insan makine
arayüzü tasarımı yapılmıştır. Cihazın fare deneyleri için entegre
edildiği mikromanipülatör ile birlikteki fotoğrafları Şekil 10 ve
Şekil 11 ile verilmiştir.

Sürücü

Endüstriyel
bilgisayar (IPC)Mikromanipülatörler

Mikrodelici

HMI 
paneli

Operatör
paneli

Şekil 10: Mikrodelici ile beraber mikromanipülasyon sistemi

Deneysel çalışmalar kapsamında önerilen konum kontrolü
yönteminin etkinliği test edilmiştir. Referans osilasyon genliği
ve frekansı sırasıyla 0.001 rad ve 500 Hz olarak seçilmiştir.
Sonuçlar Şekil 12 ile verilmiştir. Görüldüğü üzere enkoder ça-
lışma boyunca aynı değeri ölçmemiştir. Bu durum motorun ger-
çek konumunun optik enkoder diskinin iki çizgisi arasına denk

Mikrodelici

Enkoder

Enjeksiyon
hortumu

Pipet tutucu
Enjeksiyon
pipeti

Tutma pipeti

Şekil 11: Mikrodelicinin mikromanipülasyon sistemine enteg-
rasyonu

gelmesinden kaynaklanmaktadır. Ardışık e1 ve e2 noktaları sı-
rasıyla 0.0004262 rad ile 0.0007407 rad değerlerine sahiptir.
Dikkat edilecek olursa artım miktarı enkoderin çözünürülüğü
olan 0.000314 rad’dır. Enkoder 7 adım boyunca aynı değeri
ölçmektedir (e8 noktası). Enkoderin bu yetersizliği bant geçi-
ren filtre ile (merkez frekansı 500 Hz) giderilmiştir. İşaretlenen
bölge için filtrenin tepe noktası olan f , 0.0009677 rad olup bu
değer e2 ile bir üst enkoder değeri olan 0.0010544 rad arasın-
dadır. Dolayısıyla geribesleme için filtrelenmiş enkoder verisini
kullanmak mantıklıdır. Şekilden açıkça görüldüğü gibi motor
osilasyonlarının genliği referans değer olan 0.001 rad değerini
başarıyla takip etmektedir.

Yapılan bu tasarım ve geliştirilen kontrol yöntemi ile isteni-
len osilasyonları ve dolayısıyla delme etkisini elde etmek müm-
kün olmaktadır. Fare embriyoları üzerindeki ilk deneysel çalış-
malarda ICSI deneyleri ve biyopsi işlemleri yapılmıştır. Cihazla
zona ve oolemma delme işlemlerinin rahatlıkla yapıldığı görül-
müştür (%83 başarı oranı). 8 hücreli embriyolara yapılan bi-
yopsi çalışması sonucunda embriyolar ise canlılığını korumuş-
tur. Cihaz kullanılarak yapılan bir fare ICSI deneyinden örnek
mikroskop görüntüleri Şekil 13 ile verilmiştir.

4. Sonuçlar

Bu çalışmada mikroenjeksiyon operasyonları için yeni bir mik-
rodelici cihaz sunulmuştur. Çalışmanın odak noktası ve en kri-
tik kısmı fırçasız doğru akım motorunun istenen şekilde hareket
etmesini sağlayan kontrol sistemini oluşturmaktır. Geliştirilen
yöntemle motorun belirli bir nokta etrafında kaymadan isteni-
len genlikte ve frekansta rotasyonel osilasyonlar yapması sağ-
lanmıştır. Cihazın ve yöntemin etkinliği benzetim çalışmaları
ve deneyler ile gösterilmiştir. Minimum hasarla başarılı operas-
yonlar yapıldığı düşünüldüğünde tasarlanan cihazın kullanılan
model organizmalar dışında gelecekte çiftlik hayvanları repro-
düksiyon biyoteknoloji alanlarında kullanımı umut vadetmek-
tedir.
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Şekil 12: 500 Hz ve 0.001 rad için deneysel sonuçlar. Kritik noktalar büyütülmüş ve daire içine alınmıştır.

Şekil 13: Fare ICSI deneyi

5. Teşekkür
Bu çalışma 115S546 numaralı ve "Mikroenjeksiyon Operas-
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mektedir.
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Özetçe 

Bu çalışma, sanal ortamda kuvvet geri beslemeli dokunsal cihaz 

aracılığıyla insan-insan modeli dokunsal etkileşimiyle 

duyguların ifade edilmesini incelemektedir. Katılımcılardan, 

3D insan modeline farklı kültürlerde yüz ifadesi ve vokal olarak 

tanınırlığı kanıtlanmış beş duyguyu iletmeleri istendi. Çıkış 

parametreleri olarak vücut üzerinde dokunulan konum, 

dokunma hızı, dokunulan süre ve kullanıcı tarafından 

uygulanan kuvvet miktarı belirlenmiştir. Veriler, üzüntünün 

kısa ve düşük yoğunlukta (kuvvet geri bildirimi) hareketlerle 

karakterize edildiğini gösterirken, neşenin uzun, yüksek 

yoğunlukta ve sarsak (sarsıntılı) hareket biçimi ile karakterize 

edildiğini göstermiştir. Bulgular, duygu ile ilgili dokunsal geri 

besleme çalışmalarına katkıları açısından tartışılmaktadır. 

1. Giriş 

Araştırmacılar, duyguların yüz ifadesi ve vokal yolla iletişim 

tekniklerini geliştirmeye yönelik çalışmalara yoğunlaşırken, 

son yıllarda duygusal iletişime dokunma duyusunu getirmeye 

yönelik çalışmalara odaklanmışlardır. Aslına bakılırsa, 

dokunma duyusu, vücudun spesifik bölümleri etrafında 

merkezileştirilen dört duyunun (görme, işitme koku, tat alma) 

aksine, tüm vücut üzerine dağılmıştır. Dokunma duyusunun 

nesnelerle ve insanlarla etkileşim içinde bulunulduğunda inkâr 

edilemez bir mevcudiyeti olduğundan, psikoloji, mühendislik 

ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek 

dokunma hissi ve kuvvet geri bildirimi çalışmalarına konu 

olmuştur. 

Haptik, ‘dokunma duyusu ile ilgili ya da dokunma hissi’ 

anlamına gelen yunanca ‘haptesthai’ kelimesinden türetilmiş 

bir terimdir [1] . Bu terim insanların objelerle dokunma yolu ile 

etkileşimini kapsadığı gibi, makinelerin ve hatta insan-makine 

etkileşimini de kapsar. Haptik etkileşimin gerçekleştiği ortam 

gerçek, sanal ya da her ikisinin bir kombinasyonu olabilir.  

Ekman [2] ve arkadaşları, insanların evrimsel olarak 

tanımlanabilen yüz ifadesi ya da davranışlar içeren temel 

duygulara sahip olduğuna dair yaptıkları çalışmada, altı adet 

evrensel duygu olduğunu (neşe, üzüntü, öfke, iğrenme, korku, 

sürpriz) öne sürmüşlerdir. Bu nedenle haptik alanında yapılan 

çalışmalar genellikle bu temel duyguları kapsamaktadır. 

Hertenstein ve arkadaşları [3] yaptıkları gerçek ortamda 

doğrudan dokunuşun (temas) bir örneği olan çalışmada, farklı 

kültürlerde yüz ifadesi ve konuşma yoluyla çözüldüğü 

kanıtlanmış beş duygunun ve olumlu sosyal olarak addedilen 3 

duygunun tüm vücut üzerinde iletilmesi için katılımcılardan 

tanınmayan bir partnere dokunmalarını istemiştir. Evrensel 

duyguların tümünün (öfke, korku, mutluluk, üzüntü ve 

iğrenme), diğer duygularla ciddi bir kafa karışıklığı olmadan, 

şans seviyesinden daha büyük bir oranla tanındığı görülmüştür. 

Sonuç olarak duyguların her biri dokunulan süre, dokunuş yeri 

ve kuvvet yoğunluk farklarına göre karakterize edilmiştir.  

Duygusal iletişim çalışmaları yalnızca doğrudan temas yolu 

ile sınırlı kalmayıp, kuvvet geri beslemeli cihazlar aracılığı ile 

yürütülmüştür. Smith ve arkadaşları [4] tek serbestlik dereceli 

kuvvet geri besleme cihazı kullanarak yaptıkları çalışmada, ikili 

gruplar haline ayrılan katılımcılardan dört duyguyu (kızgın, 

memnun, rahat ve mutsuz), fiziksel olarak temas etmesi ve 

görmesi yasaklanan partnerine iletmeleri istendi. Deneysel 

sonuçlarından elde ettikleri ana sonuç, duyguların tamamen 

dokunsal bir kanal (bağlantı) üzerinden iletilebileceğidir. 

Benzer bir şekilde Bailenson ve arkadaşları [5], 16 katılımcıdan 

oluşan (9 erkek, 7 kadın) çalışmada, katılımcıların iki serbestlik 

dereceli “Immersion Impulse Engine 2000” kuvvet-geri 

bildirim joystickini kullanarak çeşitli zihinsel durumları ve 

duyguları temsil etme yetenekleri hakkında veri toplamaya 

çalışmıştır. El sıkışma hareketi ile cihazla etkileşimde bulunan 

katılımcıların verileri (konum, hız açı vb.) karakterize edilerek, 

farklı duygular ifade edilirken el sıkışma davranışında 

gerçekten farklılıklar olduğunu ve bu varyansların anlamlı 

yollarla ölçülebileceği gösterilmiştir. Bonnet ve arkadaşları [6], 

farklı duygu sınıflarını tanımak için sanal karakter tarafından 

gösterilen dokunsal uyarıcıların ve görsel ifadelerin nasıl 

birleştirileceğini araştırdılar. Sonuçlar, öfke ve iğrenme gibi 

bazı duyguların, görsel geri bildirime dokunsal geribildirim 

eklenerek daha iyi algılandığını gösterirken, aktif bir duyguya 

karşılık gelen neşenin, yalnızca dokunsal uyarılarla iyi bir 

şekilde tanımlandığını göstermiştir. 

Sensable Phantom Omni altı serbestlik dereceli haptik cihaz, 

bilgisayar ve kullanıcı arasındaki kuvvet değişimini sağlamak 

amacı ile kullanılır. Kullanıcı haptik cihazın imlecini manipüle 

ettiğinde, cihazın pozisyon sensörleri uç pozisyonunu 

bilgisayara aktarır. Belirli kısa zaman aralıklarında cihazı 

kontrol eden bilgisayar, simule edilen uç ve insan modeli 

arasında bir temas olup olmadığını kontrol eder. Bir temas 
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meydana gelmesi halinde, haptik işleme sistemi, kullanıcı ve 

cihaz etkileşim noktasında uygulanması gereken kuvvet ve 

torkları hesaplar ve cihaza bağlı olan aktüatörün kontrolünü 

sağlayarak sanal nesnelerin dokunsal algısına yol açar. 

Herhangi bir temas tespiti olmaması durumunda kullanıcı 

cihazın çalışma alanı sınırları içerisinde boş bir alanı 

keşfediyormuş gibi imleci hareket ettirmekte serbesttir. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde deney yöntemi açıklanmış, 

üçüncü bölümünde sonuçlar sunulmuş, dördüncü bölümünde 

ise tartışmalara ve gelecek çalışmalara yer verilmiştir. 

 

2.Yöntem 

2.1.Katılımcılar 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden 4 katılımcı 

(ortalama yaşları 24.5 olan, 2 kadın, 2 erkek) bu çalışmada yer 

almıştır. Çoğunluğu makine mühendisi mezunu olan 

katılımcıların bazılarının ise haptik veya sanal gerçeklik 

deneyimi bulunmaktadır. 

 

2.2.Haptik Cihaz 

 Kullanılan haptik cihaz, 6 dereceli serbestlik konumsal 

algılama serbestliğine (x, y, z, zift, yalpalama ve yuvarlanma) 

sahip bir Phantom Omni idi. Phantom Omni, x, y ve z 

düzlemlerinde kuvvet geribildirimi sağlayabilen ve maksimum 

3.3 N kuvvet uygulanabilen bir cihazdır. Kuvvet geri besleme 

çalışma alanı yaklaşık 163 (genişlik) × 122 (yükseklik) × 71 

(derinlik) milimetredir. Nominal pozisyon çözünürlüğü ise 

yaklaşık olarak 0.055 milimetredir. 

 

2.3.Deney Prosedürü 

Bu çalışmada katılımcılar, masaya yerleştirilmiş bir bilgisayar 

ekranının önündeki sandalyeye rahatça oturmuşlardır. 

Katılımcılar, PHANTOM Omni kuvveti geri besleme cihazının 

imlecini baskın olan elleri ile (sağlaklar sağ elini kullanırken 

solaklar sol elini kullanmışlardır) tutmuşlardır. İmleç bilgisayar 

ekranında hareket sağlaması amacıyla fare olarak görev 

yapmıştır. Deneyin başlangıcında, katılımcıların yapmak 

durumunda oldukları görevin kısa bir yazılı özeti ekranda 

sunulmuş ve deneyci katılımcılara bu görevi açıklamıştır. 

Kullanıcılardan bilgisayar ekranında gördükleri bir 3D insan 

modeline beş evrensel duyguyu iletmeleri istenmiştir. 

Katılımcıların dokunsal cihazın haptik geri beslemesine 

alışmasını sağlamak amacı ile bir küre etrafında imlecin hareket 

ettirilmesini içeren 30 saniyelik bir deneme yaptırılmıştır. 

Katılımcıya, her bir duyguyu nasıl iletmek istediği hakkında 

düşünmesi ve daha sonra uygun gördüğü herhangi bir dokunma 

şeklini kullanacak biçimde cihaz imlecini hareket ettirerek 3Ds 

Max’te modellenen deformatif insan modeline temas etmesi 

istenmiştir. Katılımcılara her bir duyguyu iletmeleri için 10 

saniye verilmiştir. Tüm denemelerde, bilgisayar monitörünün 

sağ üst köşesinde 10’dan geriye doğru sayan bir sayaç 

bulunmuş, böylece katılımcılar kayıt için ne kadar zamanları 

kaldığını her zaman bilmiştir. Tüm dokunsal gösterimler 

videoya kaydedilmiştir. 

Deneysel uygulama OpenHaptics açık kaynak ara yüzü 

kullanılarak C++’ta yazılmıştır. Katılımcıların insan modeline 

dokunma yerleri (konumları), kuvveti, hızı ve bu dokunuşu 

gerçekleştirmesi için geçen süre çıkış parametreleri olarak 

belirlenmiştir. Konum çıktıları dosya olarak kaydedildikten 

sonra MATLAB’de grafikleri çizdirilip, katılımcılar arası 

benzerlik yönünden herhangi bir gruplandırma yapılıp 

yapılamayacağı gözlemlenmiştir. Bu potansiyel fark ve 

benzeşimleri değerlendirmek için Excel programı 

kullanılmıştır. 

 

2.4.Türetilmiş Ölçümler 

Konum: Bu metrik, bir x-y düzleminde cihaz imlecinin 

pozisyonunun modelin boyut sınırları içerisinde taradığı alanı 

göstermektedir. 

Ortalama Hız: Bu ölçüm, katılımcının cihaz imlecini hareket 

ettirdiği ortalama hızdır. Düşük değer, katılımcının cihaz 

imlecini yavaşça hareket ettirdiği anlamına gelirken, yüksek 

değer katılımcının cihaz imlecini çok hızlı hareket ettirdiği 

anlamına gelmektedir. 

Hızın Standart Sapması: Bu metrik, katılımcıların imleci 

hareket ettirme hızlarının standart sapmasıdır. 

Süre: Bu ölçüm, katılımcının her bir duyguyu iletmek için insan 

modeline dokunduğu süre anlamına gelmektedir. 

Kuvvet Yoğunluğu (Şiddeti): Bu ölçüm, katılımcının her bir 

duyguyu iletmek için cihazın uygulanabilir kuvvet sınırları 

çerçevesinde insan modeline dokunma yoluyla uyguladığı 

kuvvet yoğunluğu anlamına gelmektedir. 

3.Sonuçlar 

 

3.1.Deney Sonuçları 

Şekil 1, katılımcılar tarafından oluşturulan beş duygunun x-y 

düzlemindeki konum grafiklerini göstermektedir. 3 boyutlu 

düzlemde çalışılmasına rağmen, grafiklerde yalınlık ve 

anlaşılabilirliliği sağlamak açısından iki boyutlu düzlemde 

gösterilmesi tercih edilmiştir. Konum grafiklerinde görülen 

yuvarlaklar dokunuşun temas noktasını temsil etmektedir. Şekil 

2’de yer alan modelin boyutlarına göre bakıldığında 

katılımcıların modele temas ettikleri bölge kolayca 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, cihazın kullandığı koordinat sistemi bu 

şekilde gösterilmiştir.  

Konum grafikleri değerlendirildiğinde, katılımcıların sevinç ve 

öfke olarak tanımlanan aktif duygularını ifade ederken imleci 

daha fazla hareket ettirdikleri açıkça görülmektedir. Öte 

yandan, katılımcılar hüznü ifade ederken anlamlı derecede daha 

az hareket etmişlerdir. Tablo 2’de yer alan ortalama hız 

değerlerine bakıldığında ise pasif veya olumsuz duygular olarak 

değerlendirilebilecek iğrenme, hüznün düşük değerlere karşılık 

geldiği görülmektedir. Şekil 3 ve 4’te yer alan katılımcıların 

duyguları iletme süreleri ve kuvvet yoğunlukları ise, duyguların 

karakterize edilmesini desteklemiştir.  

Ek olarak, katılımcıların her bir duyguyu ifade ettikleri andaki 

dokunuş yeri arasındaki benzerlikler grafiksel olarak 

gösterilmiştir.  
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Şekil 1:Duyguların konum grafikleri
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Şekil 2: Çalışmada kullanılan insan modeli ve 

boyutları 

 

Şekil 3: Duyguların Kuvvet Ortalamaları ve Standart 

Sapmaları 

 

Şekil 4: Duyguların Süre Ortalamaları ve Standart 

Sapmaları 

 

Şekil 5: Duyguların Hız Ortalamaları ve Standart 

Sapmaları 

 

3.2. Tablolar 

Tablo 1: Katılımcıların duygulara göre temas bölgeleri 

Duygular Üst Kol Omuz Kafa Karın 

Mutluluk 1 3 - - 

Öfke - - 3 1 

Korku 1 1 - 2 

Hüzün - 3 1 - 

İğrenme - 2 1 1 

Tablo 2: Duyguların iletilme sırasındaki ortalama hız, kuvvet 

yoğunluğu ve süre değerleri. 

Duygular Ortalama 

Hız(m/s) 

Kuvvet 

Şiddeti(N) 

Ortalama 

Süre(s) 

Mutluluk 0.20 0.27 7.58 

Öfke 0.33 0.45 5.94 

Korku 0.26 0.38 2.45 

Hüzün 0.19 0.16 4.24 

İğrenme 0.11 0.34 3.28 

4. Tartışmalar ve Gelecek Çalışmalar 

Bu çalışma, kuvvet geri beslemeli dokunsal cihaz aracılığıyla 

dokunuşun farklı duyguları karakterize edebileceğinin bir 

kanıtı olarak sunulabilir.  Bu bulgular sanal veya gerçek 

ortamda yapılan çalışmalarda gözlemlenen parametrelerle 

karşılaştırılabilir. Pasif duygu olarak addedilebilecek hüzün 

yavaş, görece sabit ve kısa hareketlerle ifade edilirken, aktif 

duygu olarak addedilen sevinç ise uzun, sarsıntılı ve hızlı 

hareketlerle ifade edilmiştir. Farklı duygular gerçekten 

öngörüldüğü gibi farklı şekillerde ifade edilmiştir. Küçük bir 

deney grubuyla yapılan bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, 

çalışmanın kapsamının genişletilip, daha derinden 

incelenmeye değer olduğu kanısını ortaya çıkarmıştır. 

Potansiyel cinsiyet farklarını değerlendirmek için, katılımcının 

ve insan modelinin cinsiyeti ve genel değişkenlik skorunu 

değişken olarak kullanılan iki yönlü bir varyans analizi 

(ANOVA) yapılacaktır. Bu yolla potansiyel cinsiyet 

farklarının duyguların ifade edilmesindeki önemi 

belirlenebilir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada diyabet hastalarının kanındaki glikoz seviyesini, 

sağlıklı olan seviyede tutmayı amaçlayan, piezoelektrik 

tahrikli insülin pompası benzetim modeli ve kontrolcü 

tasarımı geliştirilmesi planlanmıştır.  

Otomatik insülin pompasının tasarımında literatürde mevcut 

çalışmalardan farklı olarak piezoelektrik eyleyici ile valfsiz 

mikro pompa kullanımı planlanmış olup piezoelektrik 

pompanın derecesi düşürülmüş modeli COMSOL 

Multiphysics yazılımı ile iki yönlü akışkan-yapı etkileşimi 

(FSI) analizi ile gerçekleştirilmiştir. Piezoelektrik pompanın 

valfsiz işleyişi nozül/difüzör yapısı ile sağlanmıştır. Otomatik 

insülin pompasının benzetim modeli çalışmalarında 

MATLAB-Simulink programından faydalanılmış olup, 

kontrolcü tasarımları bu ortamda tamamlanmıştır. 

Tasarlanan benzetim ortamındaki sistemde piezoelektrik 

pompa insülini kontrollü olarak insülin tankından Bergman’ın 

minimal modeline iletilmiş olup, bu sırada piezoelektrik 

sürücü kontrol sinyalini yükselterek piezoelektrik pompaya 

iletmektedir. Kontrol sinyali glikoz algılayıcısından gelen 

verileri geri bildirim sinyali olarak yorumlayan kapalı devre 

PID ile üretilmektedir. Bir insanın bir günlük glikoz-insülin 

benzetimi bu sayede kapalı-döngü olarak yapılmıştır. 

Abstract 

The objective of this work is to develop an automatic 

piezoelectric insulin pump simulation model and controller 

which measures and keeps the blood glucose at a healthy 

level.  

In the design of the automatic insulin pump, different than 

existing studies in the literature, piezoelectric actuated 

valveless micro pump were planned and the simulation model 

of the piezoelectric pump was created with the COMSOL 

Multiphysics software with the two-way fluid-structure 

interaction (FSI) analysis. Valveless operation of the 

piezoelectric pump was provided with the nozzle/diffusor 

structure. In addition to that, MATLAB-Simulink program 

was used in the simulation model of the automatic insulin 

pump and controller design has been established here. 

In the designed system, piezoelectric pump is going to deliver 

the insulin from the insulin reservoir to Bergman’s minimal 

model in under control and while the insulin is being sent, 

piezoelectric driver increases the control signal and send the 

signal to the piezoelectric pump. The control signal is 

produced with a closed-loop PID interpreting the data coming 

from the glucose sensor as feedback signal. A human’s 

glucose-insulin simulation has been completed with this 

closed-loop mechanism.  

1. Giriş 

Diyabet (Diabetes Mellitus), çevre faktörleri ve kalıtımsal 

özelliği ile ortaya çıkan kandaki glikoz miktarının normal 

seviyenin kronik olarak dışında olma durumu hastalığıdır. Bu 

duruma pankreasın yeteri kadar veya hiç insülin 

salgılayamama durumu sebep olur. Sağlıklı bir insan 

kanındaki glikoz miktarı 80–120 mg/dL olması gerekirken, 

bunun çok altında olma durumu hipoglisemi ve çok üzerinde 

olma durumu hiperglisemi olarak adlandırılır. [1] 

Uluslararası Diyabet Federasyonuna göre dünyada 2018 

yılında 415 milyon diyabet hastası varken, bu sayı 2040 
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yılında 642 milyona ulaşması öngörülmektedir. Diyabet 

federasyonu 2015 yılında 5 milyon insanın diyabet sebebiyle 

hayatını kaybettiğini açıklamaktadır. Dünya sağlık örgütü 

2016 yılındaki raporuna göre ise dünyada 2016 itibariyle 422 

milyon diyabet hastası olup, 2016 ölüm sebepleri 

sıralamasında 1,590 milyon ölüm ile diyabet 6. Sırada yer 

almaktadır. [1], [2] 

En yaygın bilinen şekliyle iki tip diyabet vardır. Bunlardan 

ilki, çocuk şekeri olarak adlandırılan Tip 1 (T1DM) olup, 

genellikle erişkin olmadan önce ortaya çıkmaktadır. T1DM, 

pankreasın ürettiği insülin miktarında azalma veya hiç insülin 

üretmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Tip 2 (T2DM) 

diyabet genellikle erişkinlerde görülmekte olup, pankreasın 

yeterli miktarda veya daha az insülin üretmesine rağmen kan 

hücreleri ile etkileşimindeki sorunlar nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır. Kandaki yetersiz insülin kandaki glikoz 

seviyesinin olması gereken seviyenin çok üzerinde olmasına 

sebep olmakta ve kandaki glikoz miktarının düzensizliğine 

sebep olmaktadır. [1] 

Bunlar dikkate alındığında diyabet hastalarının kanındaki 

glikoz seviyesini, sağlıklı olan seviyede tutmayı amaçlayan, 

piezoelektrik tahrikli otomatik bir insülin pompası nam-ı diğer 

yapay pankreasın benzetim ortamında geliştirilmesi 

planlanmıştır. 

2. Literatür Gözden Geçirme 

Yapılmış literatür çalışmasında görülmüştür ki insülin 

iletimine odaklanan makalelerde enerji yönetimi gibi konular 

ele alınmamış, benzetim ortamında çalışan ve insülin-glikoz 

modelleri ile çalışılan makalelerde piezo pompa kullanılmamış 

veya tümleşik benzetim modeli çalışılmamıştır. 

Bu nedenle literatür araştırmasında birden fazla ana başlık ele 

alınmış olup bunlar; glikoz ve insülin etkileşim modelleri, 

piezo elektrik tahrikli pompalar ve deneysel otomatik insülin 

pompası olmak üzere aşağıda üç ayrı maddede çalışmalar 

sıralanmıştır. 

2.1 Deneysel Otomatik İnsülin Pompası Çalışmaları 

Tarihte bilinen ilk yapay pankreas çalışması 1974 yılında 

yapılmış olup, bu çalışma da hastane tipi bir cihaz kurulup 

yarı-otomatik olarak çift katetere damlatılan kana heparin 

eklenerek kandaki glikoz miktarı ölçülmekte ve ADC ile 

bilgisayara aktarılmaktadır. Bilgisayar pompaları zamanlayıcı 

ile çalıştırıp vücuda insülin ve dekstroz enjekte etmektedir. [3] 

   

Şekil 1: İlk yapay pankreas çalışması şematiği[3] 

Bu çalışmada diyabet hastalarının fizyolojisi ile ilgili 

kestirimler yapılmış olup glikoz metabolizması ve kısa süreli 

tahminler geliştirilmiştir[3]. T1DM için geliştirilmiş başka bir 

çalışmada hastaların fizyolojik modeli, tahmini modeli ve 

kontrol tabanlı modeli elde edilmiştir[4]. Bir diğer çalışmaya 

göre de İnsülin pompası her 5 dakikada invazif yerleştirilmiş 

glikoz sensöründen kandaki glikoz ölçümü yapman sistemde 

kullanıcı referans aralığı girerek kanındaki glikoz miktarının 

kalmasını istediği aralığı ayarlamaktadır. [4] 

2.2. İnsülin-Glikoz Model Çalışmaları 

Literatür araştırma aşamalarından bir diğeri geliştirilmesi 

planlanan tümleşik benzetim modeli için gereken insan için 

insülin-glikoz etkileşimi matematiksel modelidir. Literatür 

araştırmalarına göre kullanılan modeller: Bergman's Minimal 

Modeli, Emprik Modeller, Farmakokinetik Model(PM/PK), 

Sorensen Modeli, Ackerman'ın Doğrusal Modeli, Cobelli 

Modeli, Hovorka Modeli, Dalla Man Modeli ve bazı diğer 

modeller. İnsülin-Glikoz Model çalışmaları literatür 

araştırması bu metodolojiler üzerine 32 çalışma arasından 

yapılmıştır. Bu çalışmaların özet tablosu aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1: İnsülin-Glikoz Çalışmaları Özeti 
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Lunze [5] x   x   x   

Basha  [6] x         

Bergman [7] x         

Derendorf [8]   x      x 

Sorensen [9]    x      

Wu [10] x      x   

Ramdial [11] x     x    

Chee [4] x x x x x    x 

Hendricks [12] x x      x  

Chen [13] x   x     x 

Dió [14]  x        

Hipszer [15] x   x      

Chávez [16]     x     

Cescon [17]  x        

Bu gözden geçirme çalışma ile aynı zamanda literatürdeki 

çalışmalar T1DM, T2DM, Model tabanlı yaklaşım, benzetim, 

kapalı-döngü kontrol ve doğrulama kriterlerine göre 

kategorilere ayrılmıştır. Yapılan bu gözden geçirme 

çalışmasının sonunda Bergman’ın minimal modeli 

kullanılması kullanılmıştır. 

2.3. Piezo Elektrik Tahrikli Pompa Çalışmaları 

Literatürde piezo elektrik eyleyiciler ile yapılan çalışmalar 

arasında pek çok konu bulunmakta iken, bunlardan biri de 

piezo elektrik eyleyiciyi pompa olarak kullanmaktadır. 

Literatür çalışması sırasında pek çok araştırma yapılmış olup 

28 çalışma üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu çalışmalar konu 

başlıklarına göre Akışkan Analiz, Fiziksel Sistem, 

Matematiksel Gösterim, Kontrolcü, Tümleşik Benzetim, 

Fiziksel Test, MEMS, Piezo Tasarımı, Valfsiz Şekil İçeriği ve 
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Medikal Amaç olarak kategorize edilmiştir. Söz konusu 

çalışmanın özet tablosu aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2: Piezo Elektrik Pompa Çalışmaları Özeti 
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Rojas [18] x x x   x x  x  

Johari [19] x    x  x  x x 

Ma [20] x x x  x x  x   

Nisar [21]   x    x    

Nayana [22] x  x  x   x x  

Khalilian [23] x x    x  x x  

Hernandez [24]   x        

Fan [25] x  x  x   x x  

Podder [26] x    x   x x  

Yapılmış olan bu çalışmalardan uyumluluğu en fazla bir 

çalışmada, valfsiz, diyaframlı bir piezoelektrik eyleyiciye 

sahip mikro pompa tasarlanmış, benzetim ortamında ve gerçek 

ortamda test edilmiştir. PZT-5H piezo malzemenin kullandığı, 

üzerine borosilikat cam malzemeden diyafram konulmuştur. 

Benzetim ortamı olarak COMSOL Multiphysics yazılımı 

kullanılmış olan bu çalışmada giriş, çıkışta nozül ve difüzör 

yapısı kullanılmıştır. [18] 

 

 Şekil 2: Piezo Elektrik Tahrikli Pompa Görseli [18] 

3. Sistem 

Literatürden edinilen bilgilere göre sistem tümleşik benzetim 

modeli kurulumu aşamada tanımlanmış ve pompanın 

gereksinimleri aşağıda tanımlanmıştır. 

Pompa gereksinimleri: 

 Erişkin İnsanın İnsülin İhtiyacı: 1uL/kg/hr [4] 

 Maksimum 100kg bir insan için: 100uL/hr - 

0.0278uL/s 

 Hedef Pompa Akışı: 0.1uL/s 

 

 

Şekil 3: Tümleşik Benzetim Modeli Planı 

Piezo tahrikli pompanın modelinin COMSOL’da 

oluşturulacak, İnsan insülin-glikoz modeli ve kontrolcü 

Simulink’te oluşturulacaktır. COMSOL çıktısı olarak derecesi 

düşürülmüş bir model oluşturulup Simulink’e eklenecektir. 

Bu tümleşik benzetim modelinin çıktıları bu ortamdan 

alınacaktır.  

4. Analiz 

Literatürdeki bilgiler, piyasadaki piezoelektrik eyleyiciler, 

imal yöntemleri ve maliyet parametreleri göz önünde 

bulundurularak, alt ve üst dış bütünden oluşan geometrisi ile 

bir piezoelektrik eyleyici dış kabı tasarlanmış, uygun bir 

piezoelektrik eyleyici seçilerek alt ve üst bütününe membran 

eklenmiştir. Bütünün üst parçasının giriş ve çıkışlara sahip 

olması planlanmış olup, imal ve kontrol kolaylığı getireceği 

öngörüldüğünden valfsiz bir tasarım yapılması uygun 

bulunmuştur.  

Literatürdeki valfsiz tasarımlardan en öne çıkan çözüm 

Nozül/Difüzör yapısı olup aşağıdaki açıklama göz önünde 

bulundurularak 30 derece yarım açısı hem nozül hem de 

difüzör tasarımında kullanılmıştır. Literatürde belirtildiği 

üzere ileri ve geri yönlerde kütle akış hızları arasındaki fark, 

nozül ve difüzör yarım açısı arttıkça artmaktadır. Bununla 

birlikte, kütle akış hızları arasındaki fark (ileri ve geri yarım 

açılı (yaklaşık 4 derece). Basınç farkı arttıkça, genel olarak 

kütle akış hızları arasındaki fark artmaktadır. [27] 

İlk olarak geometri COMSOL Multiphysics’e aktarılmış, 

bundan sonra, malzeme seçimleri yapılmış olup sırasıyla dış 

kabuk için ilk etapta alüminyum, piezoelektrik malzeme için 

PZT-5H (Çinko zirkonat titanat), membran için PMMA(Poly-

methyl-methacrylate) olarak tanımlanmıştır. Yapısal mekanik, 

laminar akış ve elektrostatik tanımları yapılarak 2-yönlü 2’li 

birleşik multi-fizik analiz modeli kurulmuştur. Akış-yapısal 

etkileşimi (FSI) ve Piezo elektrik etkileşim birleştirilmiş 

modelde giriş olarak Piezoelektrik malzemeye potansiyel fark 

ve frekans verilmekte ve laminar akış modelindeki inlet ve 

outlet kesitindeki akış hızı çıkış olarak tanımlanmıştır.  

Analizler öncesinde sınır koşul tanımları, ağ tanımları, 

yapılmış ve analizler koşturulmuştur. Geometrinin kesit 

görüntüsü ölçüleri mm olarak verilmiş şekilde gösterilmiştir. 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

489



 

Şekil 4: Piezo Tahrikli Pompa Geometri Kesiti  

2-boyutlu sisteme, piezo malzeme kalınlığının frekans ve 

voltaj değişimlerini incelemek amacıyla 25um’den ve 

150um’ye farklı kalınlıklarında, 5V’dan 1000V’a farklı 

gerilim değerlerinde ve 5Hz’den, 100Hz’e farklı frekans 

değerlerinde parametreler tanımlanıp, analizler yapılmış ve bu 

analiz sonucunda da iki yüzden fazla çözüm elde edilmiştir. 

Bu farklı piezo voltaj farkları ve frekans değerleri yapılacak 3 

boyutlu analizlerde hangi aralığa odaklanması gerekliliğini 

ortaya koymak amacıyla yapılmış olup, tasarımsal bir girdi 

olarak da bu bilgi değerlendirilmiştir. 

 

Şekil 5: 2-boyutlu Analiz Farklı Gerilim ile Sonuçları  

Yukarıda Şekil 5’de görünen grafikte piezo elektrik gerilim 

değeri için 5V, 10V, 24V ve 100V uygulanmış ve outlet’deki 

akış hızları karşılaştırılmıştır. Gerilimin arttıkça  akış hız ve 

genliğinin arttığı görülmektedir. 

 

Şekil 6: 2-boyutlu Analiz Farklı Frekans ile Sonuçları  

Şekil 6’da ise piezo elektrik sabit gerilim altında frekans 

değeri için 5Hz, 15Hz, 25Hz, 35Hz ve 50Hz uygulanmış ve 

outlet’deki akış hızları karşılaştırılmıştır. Frekans arttıkça 

genliğin arttığı görülmektedir.  

 

Şekil 7: 3-boyutlu Geometri Gösterimi 

Bunun dışında tüm bu sonuçların integralleri alındığında yine 

voltaj ve frekans değişimlerinin optimum değerleri 

hesaplanmış, fiziksel kısıtlar da göz önünde 

bulundurulduğunda 3-boyutlu analizlerin 50V ve 35Hz 

değerlerinde yapılmıştır.  

 

Şekil 8: 3-boyutlu Analiz Kesitten Noktasal Hız Değişimleri 

COMSOL’dan sistemin enerji tüketimi ölçülmüş ve ileride 

kontrolcü tasarımlarında kullanılması planlanmaktadır. 50V 

gerilimde, maksimum enerji tüketimi 1.8x10-5 J iken 

ortalama güç tüketimi yaklaşık 7x10-6 W olduğu 

görülmektedir. Bu değerler piezo elektrik malzemenin 

yaklaşık 30uA ortalama akım çektiğini göstermektedir. 

 

Şekil 9: 3-boyutlu Analiz 50V 35Hz ile Sonuçları  

5. Tümleşik Benzetim Modeli ve Kontrol 

Simulink ortamında hazırlanan derecesi düşürülmüş piezo 

pompa modeli ve insan insülin-glikoz etkileşimini modelleyen 
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Bergman modeli, tümleşik benzetim modeli olarak 

tamamlanmıştır. Günde üç defa yemek yiyen bir insanın 

kanındaki glikoz seviyesini regüle edecek kontrolcü 

parametreleri elle bulunmuştur.  

5.1. Derecesi Düşürülmüş Piezo Pompa Modeli 

COMSOL’da tamamlanan analiz modelleri çıkış ve giriş akış 

hızları çizelgesi elde edilmiş ve ‘look-up’ çizelgesi olarak 

oluşturulmuş, ardından 0.01 dakikalık yapılan analizlerin 

interpolasyon ve ekstrapolasyon yaklaşımları MATLAB-

Simulink ortamında yapılmıştır. 

 

Şekil 10: Derecesi Düşürülmüş Piezo Pompa Modeli  

Pompa çift yönlü olarak çalışabiliyor görünmese de insülin 

iletimi her zaman tek yönlü olması gerektiği için modelin 

girişine Bang-Bang denetleyici eklenmiştir. 50V girdi ile 

hazırlanmış look-up modelinin çıkış akış hızlar aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 11: İletilen İnsülin Grafiği 

5.2. Bergman Minimal Modeli 

Literatürdeki benzer kontrol sistemi çalışmalarda, plant 

modeli olarak kullanılan yaygın bir model bulunmaktadır. Bu 

modelin Bergman’ın Minimal modeli olup, modelde 

vücuttaki insülin/glikoz model basit denklemlerle ifade 

edilmiştir. Bergman modelinde, insanın karaciğer, pankreas 

ve çeperleri olmak üzere üç bölmeli bir matematiksel model 

kullanarak diyabetik bir hastanın pankreas duyarlılığını ve 

insülin duyarlılığını tanımlamaktadır. 

 
4( ) ( )

dI
nI t p u t

dt
   ; 4

1(0) b b

p
I I u

n
                  (1) 

2 3( ) [ ( ) ]b
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    ; (0) 0x                   (2) 

2
1 1

( )
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Denklemlerde, I, X ve G sırasıyla plazma insülini (μU / ml), 

bazal insülini (μU / ml) ve plazma glikoz konsantrasyonunu 

(mg / dl) tanımlar. Ayrıca Ib ve Gb, sırasıyla bazal plazma 

insülini ve glikoz konsantrasyonları tanımlarken, insülin 

infüzyon hızı, u1b (mU/dak) ile gösterilir. Hız sabiti n, plazma 

insülininin temizlenmesini, bazal insülin içerisindeki 

hücrelere tesir oranları, sırasıyla P3 ve P2 parametreleri 

tarafından yönetilmektedir. Alınan glikoz, u2(t) ile ve glikoz 

sindirimi VG ile gösterilmektedir. P1, insülinin etkisinden 

bağımsız olarak glikozun plazma boşluğundan çıkarılma 

hızını göstermekte iken insülinin etkisi altındaki glikoz alımı, 

X(t), G(t) terimine ile gösterilmektedir.  [7]  

Bergman’ın Minimal Model denklemleri ve akış şeması 

Simulink ortamına adapte edilerek yukarıdaki plant modeli 

elde edilmiştir. 

 

Şekil 12: Bergman’ın Minimal Modeli  

5.3. Kontrol Algoritması 

Literatürdeki verilere göre sağlıklı bir insanın kanındaki 

glikoz seviyesi aralığı değişiklik gösterse de ortalama 70-130 

mg/dl arasında olması gerektiği varsayımı ile gece 00:00 

itibariyle 80 mg/dl olarak başlatılan benzetim modelinde 

referans glikoz değeri 90 mg/dl olarak tanımlanmıştır. 90 ila 

gerçek glikoz seviyesi bilgisinin farklı PID denetleyiciye 

iletilmekte ve girişinde Bang-bang bulunan piezoelektrik 

tahrikli pompa modeline girmekte ve çıkan insülin 

Bergman’ın modeline iletilmektedir. Bergman modeli aynı 

zamanda saat 08:00, 13:00 ve 19:00’da bazal 

metabolizmasına ek olarak 150 mg glikoz bozucu girdi olarak 

verilmektedir.  

 

Şekil 13: Bergman, Piezo Pompa ve PID Modeli  

PID parametreleri elle denenerek sırasıyla, P: 0.45, I:0.22 ve 

D:0.25 parametreleri için sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen 

glikoz zaman grafiği Şekil 14’de verilmiştir. 

6. Sonuçlar  

Bu çalışmada diyabet hastalarının kanındaki glikoz 

regülasyonunu, piezoelektrik tahrikli insülin pompası 

benzetim modeli ve PID kontrolcü tasarlanarak oluşturulmuş 

ve gösterilmiştir. Buna göre glikoz seviyesi aşağıdaki 
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grafikte görüldüğü üzere bozucu girdilere rağmen 

istenilen aralıkta kalmaktadır. 

 

Şekil 14: Glikoz/Zaman Grafiği  

Yukarıda grafikte görülen regülasyonu sağlayan PID 

parametreleri sırasıyla, P: 0.45, I:0.25 ve D:0.22 olup 

denetleyici çalışmalarında iyileştirmeler devam etmektedir. 

Piezoelektrik eyleyiciye sahip pompa modeline giren insülin 

kontrol sinyali aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 15: İnsülin Kontrol Sinyali/Zaman Grafiği  

Bir günlük süren benzetim modeli sırasında Bergman 

modeline toplam 55 birim(UI) (550uL) insülin iletimi 

yapılmıştır, bu aktarım literatürdeki çalışmalarla uyumludur. 

Devam eden çalışmalarda farklı insülin-glikoz modelleri ve 

farklı kontrolcülerle denemeler yürütülmektedir. Bunun 

yanında sistemin üretimi yapılıp analiz ve benzetim 

modellerinin doğrulaması yapılacaktır. 
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Özetçe
Bu çalışmada, tat alma hücrelerinin (gustatory cells) biyo-

lojik yapısından faydalanılarak üretilen ”tat sensörlerinin” ça-
lışma prensibi detaylı olarak anlatılmıştır ve ilgili literatür çalış-
maları verilmiştir. Çalışmanın devamında tat sensörlerinin tarih-
sel gelişimi ve uygulama alanlarına yer verilmiştir. Son kısımda
ise, yapay zeka teknikleri ile iyileştirilebilen tat sensörlerinin
donanımsal ve yazılımsal ilerlemesi sonrasında nasıl elektronik
dil haline getirildiği detaylandırılmıştır. Türkiye’de elektronik
dil konusunda çalışma yapılmadığından dolayı bu derleme ça-
lışmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Abstract
In this study, the principle of the ”taste sensors” produced

by using the biological structure of the gustatory cells is expla-
ined in detail and related literature works are given. In the conti-
nuation of the study, the history of taste sensors and application
areas are given. In the last part of the paper, it is investigated
and detailed how the taste sensors which are improved by artifi-
cial intelligence techniques are made electronic after hardware
and software progression. It is considered that this survey paper
will be useful for future works in Turkey since there are very
less studies in this topic.

1. Giriş
Özellikle gıda kalitesinin belirlenmesi alanında kullanılan
elektronik tat sensörleri son yıllarda yapay zeka teknikleri ile
iyileştirilerek ”elektronik dil (electronic tongue)” ya da ”e-
dil (e-tongue)” şeklinde isimlendirilmiştir. Endüstriyel süreçle-
rin izlenmesi, çeşitli gıda maddelerinin tanınması, sınıflandırıl-
ması, lezzet türünün ve yoğunluğunun değerlendirilmesi, tıbbi
teşhis gibi çeşitli uygulamalara sahip olan elektronik dil tasa-
rımları elektronik burun ile birlikte kullanılan ilaç (pharmace-
utical) sektöründe kalite tahmini açısından ileri düzey uygula-
malara sahiptir.

Algılanan tat duyusu genel olarak dört farklı sınıfa ayrıla-
bilir. Bunlar ekşilik, tuzluluk, tatlılık ve acılık hisleridir. 1985

yılında Japoncada hoşa giden tat anlamına gelen ”umami” is-
minde beşinci bir tat bu sınıflara eklenmiştir. Dilde ekşi, tatlı,
tuzlu ve acı hislerini oluşturan dört farklı bölge bulunmasına
rağmen ”umami” tadı dilin tüm bölgeleri ile hissedebilmekte-
dir. Esas olarak iyonik maddelerden kaynaklanan tuzluluk, gı-
dalardaki elektrolit dengesinin iyi bir göstergesidir. Genellikle
tatsız olduğu düşünülen acılık, zehirli madde alımını önler. Bazı
amino asitler tarafından uyandırılan umami, amino asitlerin var-
lığı hakkında bilgi sağlar. Şekerler veya şeker alkolleri tara-
fından üretilen tatlılık, besin kaynaklarını belirleme konusunda
önemli bir role sahiptir [1]. Tat tiplerinin bulunduğu temel gı-
dalar şu şekilde verilmektedir. Ekşi dediğimiz tat hissi hidrojen
klorürdeki hidrojen iyonları, asetik asit, sitrik asit vb. bileşik-
lerdir. Tatlı dediğimiz gıdalar ise genel olarak glukoz, aspartam
vb. içeren gıdalardır. Sodyum klorür temelli bileşikler ise tuzlu-
luk dediğimiz hissi üretir. Acılık ise kinin, kafein, magnezyum
klorür vb. bileşikleri içeren gıdalarda bulunmaktadır. Son olarak
umami tadı, ağırlıklı olarak balık, deniz kabukluları, sebze, ter-
biye edilmiş et, mayalanmış peynirler ve yeşil çayda bulunmak-
tadır. Kimyasal sensörler temel kimyasal bileşikleri ayırt edebil-
mektedir. Fakat dilimiz çok fazla kimyasal içerikten oluşan gı-
daların temel kimyasal bileşiklerini ayırt edemez. Tat duygusu
gıdalardaki kimyasal bileşiklerin arasındaki etkileşimden oluş-
maktadır. Bu etkileşimler sonucu dilimiz gıdalardan bize aktarı-
lan temel beş farklı tadı ayırt etmektedir. Tasarlanan tat sensör-
leri de, dilin görevini üstleneceğinden temel tat bilgilerini ayırt
edecek şekilde tasarlanmalıdır.

Donanımsal olarak tasarlanan tat sensörlerinin temel tat bil-
gilerini ayırt edebilmesi için çeşitli makine öğrenmesi teknik-
leri kullanılır. Makine öğrenmesi; matematiksel yöntemler veya
canlıların öğrenme yöntemlerini kullanarak mevcut verilerden
çıkarımlar yapan, bu çıkarımlarla bilinmeyene dair tahminlerde
bulunan metotlardır [2]. Bu çıkarım yeteneğinin bir yazılım ola-
rak kullanılması ve tat algılama sistemine bütünleştirilmesi ile
bir karar verme mekanizması tasarlanmış olur. Makine öğren-
mesinde temel olarak üç öğrenme yöntemi vardır [2]. öğreti-
cili öğrenme (supervised), öğreticisiz öğrenme (unsupervised)
ve pekiştirmeli öğrenme (reinforcement). En sık kullanılanın
öğreticili öğrenme olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda pe-
kiştirmeli öğrenme üzerinde çok çalışmalar yapılmaktadır. Tat
sensörlerinde de çoğunlukla öğreticili öğrenme temelli makine
öğrenmesi yöntemleri kullanılmaktadır.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

493



2. Literatür Çalışmaları
İnsanların tat alıcıları her bir kimyasal maddeyi tanıyamayacağı
için gıdaların tadını objektif olarak ayırt etmek ve ölçmek üzere
elektronik dil olarak adlandırılan algılama teknolojisi geliştiril-
miştir. Bu teknolojide kimyasal sensörler hedef maddeyi yük-
sek hassasiyette tespit edebilmektedir. Toko ve diğ. 1989 yı-
lında transdüser için lipid/polimer membran kullanan çok ka-
nallı elektrotlarla donatılmış, seçiciliği olan ve elektronik dil
olarak kabul edilen bir tat sensörü geliştirmiştir [3]. Burada
seçicilik, her bir kimyasal maddenin ayırt edici özelliklerin-
den ziyade, her bir tat tipine ve bunların miktarlarına ayrıştırıl-
ması olarak tanımlanmıştır. Dünyanın ilk ticarileşmiş elektro-
nik dil sistemi, lezzetleri ayırt edebilen ve ölçebilen SA402B
ve TS − 5000Z tat algılama sistemleridir [4, 5]. 1995 yılında,
özellikli olmayan kimyasal sensörler ve örnek tanıma dizileri
ile çözümleri analiz etmek için elektronik dil tipleri önerilmiştir
[6, 7, 8].

Winquist ve arkadaşları tarafından 1997’de önerilen vol-
tammetrik elektronik dil [9] daha sonra potansiyometri, voltam-
metri ve iletkenlik ölçümü için gerekli teknolojiler birleştiri-
lerek hibrid bir elektronik dil şeklinde sunulmuştur [10]. Vol-
tammetrik ölçümlerde elde edilen verileri analiz etmek ve gı-
daları ayırt etmek için temel bileşen analizi (PCA) kullanılır.
Sensör dizisi mantığı ile çalışan elektronik diller genel olarak
yüksek seçicilik yerine düşük seçicilik ve/veya yüksek çapraz
seçicilik özelliğine göre tasarlanmıştır. Elektronik dil algılayı-
cılarında çoklu sensörlerden gelen çıktıları istatistiksel olarak
analiz etme yeteneği de bulunmaktadır. Bu özelliklere dayanan
algılama teknolojileri elektronik burunlar ile hibrid şekilde kul-
lanılarak yeni ölçüm teknolojileri üretilmeye başlanmıştır. Bu
hibrid çalışmalar, depolama süresi ve kalite özelliklerinin izle-
mesinde [11, 12, 13, 14], tazelik derecesinin değerlendirilme-
sinde [15, 16], sınıflandırmada [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27], raf ömrünü izlemede [28, 29, 30, 31, 32], aroma
bileşiklerinin eşik tespitinde [33, 34, 35, 36, 37], mikrodalga
kurutmada uçucu izleme ve kontrolünde, antioksidan kapasite
ve aroma kalite ve güvenlik değerlendirmesinde [38, 39], duyu-
sal analizde [40, 22], coğrafi köken karakterizasyonu [41, 42]
ve benzeri pek çok alanda kullanılmıştır. Farmakolojik amaç-
lar için kullanılan elektronik dil uygulamalarında ise farmasö-
tik numunelerin elektronik dil ölçümleri için kullanılan veri de-
ğerlendirme yöntemleri, ilaç maddesi türü, kullanılan yardımcı
maddeler, dozaj formu ve doğrulama yönteminin türleri araş-
tırılmıştır [43, 44]. Burada sunulan uluslararası çalışmalara ve
projelere bakıldığında ülkemizde elektronik dil konusunda ne-
redeyse hiç çalışma yapılmadığı söylenebilir. Bu durumun baş-
lıca sebebi ise elektronik dil cihazlarının en sık kullanıldığı yer
olan gıda kalitesinin belirlenmesi olarak yorumlanabilir. Tür-
kiye’de daha çok kendi ürettiği tarım ürünlerine dayalı gıda tü-
ketimi olduğundan endüstriyel gıda üretimi yeterince gelişme-
miştir.

3. Elektronik Dil: Donanım
İnsan duyu reseptörleri çeşitli uyaranlara karşı tepki üretir. Tat
alan duyu sistemi ile ilgili bir problem yoksa beyin reseptörler-
den gelen uyartımı algılar, algılanan sinyali belirli frekanslarla
karakterize edilen sinirsel sinyallere dönüştürür ve onları tat ile

ilgili duyusal alana sinir iletim kanalı vasıtasıyla iletir. Son ola-
rak nihai bir karar vermek için bunları birleştirilir. Şekil 1’de bir

Şekil 1: Elektronik Dil Sistemi

elektronik dil sisteminin blok diyagramı sunulmuştur. Burada,
uyarana göre tat algılayıcısının tepkisi ölçülür ve bu tepki bir
elektronik devre ile elektrik sinyali haline getirilir. İkinci aşa-
mada, analog elektrik sinyalinin bilgi içeriğini geliştirmek üzere
sinyal sayısallaştırılır ve daha sonra bellekte saklanır. Son ola-
rak örneklenen sinyal, örüntü analizine uygun hale getirilmesi
için dijital olarak işlenir. Elektronik dil sistemlerin en önemli
bileşenleri veri işleme ve analiz kısımlarıdır. Analizden önce,
algılayıcılardan elde edilen ham veriler örüntü sınıflandırma
performansını artırmak için bir ön işleme adımından geçirilir
[45]. Daha sonra en az bilgi kaybıyla düşük boyutlu veriler elde
edebilmek için PCA, dalgacık dönüşümü, vb. tekniklerle veri
boyutları azaltılır. İşlenen veri kümesi yapay sinir ağları, bula-
nık mantık veya diğer akıllı yöntemler yardımıyla sınıflandırılır
[46, 47, 48].

3.1. Algılama Prensibi

Papilla olarak bilinen tat reseptörleri sayesinde dil üzerindeki
farklı bölgelerden ekşi, tuzlu, acı, tatlı ve umami tatları algılanır.
Gıda ağıza girdiğinde papillalar tarafından algılanan uyarana ait
tat bilgisi ilgili sinir iletim hücreleri (neurotransmitter) tarafın-
dan beyindeki merkezi tat bölgesine ulaştırılır. Bütünleşik tat
duyusu için, gıdadan gelen aroma iç geçit yoluyla burun boş-
luklarına girdiğinde koku alma reseptörlerinden gelen bilgilerle
birleştirilir. İnsan tat algısı ile tat sensörü arasında benzerlik ku-
ran elektronik bir dil, iyi bir kalibrasyondan sonra insan duyu-
sal çıktısına benzer sonuçlar üretebilir. Elektronik dil, tat üreten
maddeler hakkındaki bilgileri elektrik sinyallerine dönüştüren
ve lipid/polimer membrandan oluşan çok kanallı bir tat sensö-
rüdür [49]. Şekil 2’de Intelligent Sensor Tech., tarafından ticari
olarak geliştirilen TS-5000Z tat algılama sistemi gösterilmiş-
tir [1, 50]. Bu sistemde, tat sensör eşiği insan tat eşiğiyle aynı
şekildedir ve algılayıcı insan dili ile tutarlı sonuçlar üretmekte-
dir. Sistemde yer alan veri işleme birimi ise tat alma sisteminin
tat alma maddeleri ile arasındaki etkileşimini tespit etmektedir.
Bu tür yapılarda sensör materyalleri ve membranlar farklı nite-
likte olabilir. Örneğin, farklı yüklü lipidler, farklı tipteki plastik-
leştiricilerin yanı sıra alkollü bileşiklere veya inorganik tuzlara
sahip sensörlerden oluşan lipid membranlar da vardır. En çok
uygulanan ölçüm prensibi potansiyometrik olup mV değerleri,
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Şekil 2: TS-5000Z Tat Algılama Sistemi

Ag/AgCl referans elektrotuna göre ölçülür.

Şekil 3: Sensör Elektrot

Şekil 3’deki sensör bir Ag/AgCl elektrottan, iç çözeltiden
(3.3M KCl doymuş AgCl) ve lipid/polimer membranlı bir po-
livinil klorür oyuk çubuktan oluşmaktadır. Kalınlığı yaklaşık
200µm olan tat uyaranını algılayan membran yaklaşık 3000 kez
kullanılabilmektedir. Lipid/polimer zar potansiyeli, tat mad-
delerinin fizikokimyasal özellikleri ve elektrostatik etkileşime
bağlı olarak değişir [1, 50]. Elektrotlar bir numune çözelti-
sine daldırıldığında oluşan zar potansiyel değişimini hesapla-
mak için ilk önce referans çözelti membran potansiyeli (Vr)
ölçülür. Ardından, numune çözeltisi için membran potansiyeli
(Vs) ölçülür. Bu iki potansiyel arasındaki fark (Vs-Vr), göreceli
bir değer olarak kullanılır ve referans çözelti için membran po-
tansiyeli tekrar ölçülür (Vr’). Vr’ ile Vr arasındaki fark (Vr’-Vr)
membran potansiyelindeki değişiklik olarak tanımlanır. Sonra-
sında zar sensör durulama çözeltisi ile durulanır. Göreceli değer
olarak adlandırılan (Vs-Vr) potansiyel farkının, ekşilik, tuzlu-
luk ve umami dahil olmak üzere duyusal değerlendirmedeki ilk
tat ile uyuşması gerekir. (Vr’-Vr) potansiyel farkı ise, acı ve sert
maddeler hakkında veri sağlar.

Şekil 2’de resimlendirilen sisteme benzer olarak yedi sen-
sörlü αAstree elektronik dilinde bir Ag/AgCl referans elektrotu
ve 16-48 olası örnek pozisyonuna sahip bir otomatik örnekle-
yici bulunur. Potansiyometrik tabanlı bu sistemde temel sen-
sör teknolojisi iyon seçici alan etkili transistör teknolojisidir

[45]. TS-5000Z tat algılama sisteminin aksine, αAstree siste-
mindeki sensörler, belirli bir tat kalitesine veya lezzet hissine
atanmayarak çapraz seçicilik mantığı ile ölçüm yaparlar. Bahsi
geçen yapıların dışında, ticari olarak temin edilemeyen, deney-
sel düzenekler şeklinde tasarlanan, optik sensör dizileri veya
kütle sensörleri kullanan çok çeşitli elektronik dil türleri vardır
[51, 45]. Tat algılama sistemine dahil edilen sensörleri hazırla-
mak için yarıiletken, optik, elektrokimyasal ve nanoteknolojik
olmak üzere pek çok yöntem önerilmiştir [52, 53, 45].

3.2. Algılama Materyali

Literatürdeki tat algılama sistemine ait algılama materyalleri çe-
şitli teknolojilere dayanmaktır. Potansiyometrik (potentiomet-
ric) algılayıcılar beş temel tadı ayırt etme işleminde kulla-
nılmıştır [3]. Redoks reaksiyonu ile indüklenen akımın ölçü-
müne dayanan amperometri (amperometry) algılayıcıları karak-
terizasyon ve sınıflandırmada tercih edilmiştir [54]. Potansiyel
farka dayanan voltametrik (voltammetric) algılayıcılar içecekle-
rin kalite tahmininde [9] kullanılmıştır. Kimyasal çözeltide iyon
değişimi meydana getiren iyonofor katkılı iletken polimer algı-
layıcı (impedimetric) sentetik numunelerde potasyum, sodyum
ve amonyum iyonlarını tayin edebilir [55]. Piezoelektrik man-
tığına göre çalışan sensörlerde (gravimetric) farklı temel lez-
zetlerdeki sıvılar arasında ayrım yapılabilir [56]. Algılamanın,
polimerik reseptörlere ve gösterge moleküllerine bağlı kolori-
metrik ve flüoresan değişimler yoluyla gerçekleştiği optik algı-
layıcılar (optical) biyomedikal uygulamalarında çokça kullanıl-
maktadır [57].

Elektronik dil sisteminde algılama materyali ile alınan veri-
lerin toplanmasından sonraki aşamada verilerin elektriksel sin-
yal olarak kaydedilmesi, sinyalin yükseltilmesi, gürültüsünün
süzülmesi ve karar verici işlemciye gönderilmesi gibi görevleri
elektronik kart yapmaktadır. Bu aşamadan sonra sensör verisi
kullanıma hazır hale gelir. Bunun yanında temel besleme geri-
limi bu kart üzerinden güç kaynağı ile yapılmaktadır.

4. Elektronik Dil: Yazılım
Tat algılama sisteminde elektronik kart çıkışındaki sensör verisi
bir bilgisayar veya bir gömülü sistemin bulunduğu donanımsal
ortamda karar verici algoritmaya dayalı olarak işlenmeye hazır
haldedir. Elektronik dil sisteminin en önemli bileşenlerinden bi-
risi, tat sensörlerinden alınan veri örnekleri arasında ayrım yap-
mak için sinyallerin ön-işleme tabi tutulduğu analiz birimidir.
En uygun veri işleme tekniğinin seçimi, sınıflandırıcı perfor-
mansı açısından çok önemlidir. Bu teknikler örüntü tanıma mo-
deline daha iyi girdi sağlamak için veri kümesini uygun şekilde
dönüştürür [45]. Sensörlerden elde edilen verilerin ön işlemden
geçirilmesinden sonra, en az bilgi kaybıyla düşük boyutlu ve-
rilere sıkıştırma işlemi gerçekleştirilir. Elektronik dil, boyutları
önemli ölçüde farklılık gösterebilen veriler ürettiği için PCA,
dalgacık dönüşümü, vb. tekniklerle veri boyutlarının azaltılması
gereklidir.

4.1. Öznitelik Çıkarımı

Veri hazırlama sürecinden sonra veriyi yorumlayabilmek adına
veriye ait öznitelikler çıkarılır. Literatürde Fourier dönüşümü,
Hilbert dönüşümü, dalgacık dönüşümü, güç spektral analizi, tü-
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rev, integral gibi matematiksel işlemler veya en basitinden veri-
nin minimum ve maksimum değerleri arasındaki farklar, oranlar
vb. gibi birçok öznitelik çıkarımı yöntemi önerilmiştir. Her öz-
nitelik ilgili örüntü çıkarımı ya da tat tipi ile doğru şekilde ilişki-
lendirilir. Örüntü tanıma aşamasında ise, her tat uyaranına özgü
olarak kaydedilen elektronik sinyal yapay zekâ yazılımı ile ayırt
edilir. Tat uyaranının ne türde bir tat olduğu daha önce kayde-
dilen ve öğretilen bir yapay zekâ yazılımı ile belirlenmektedir.
Kaydedilmiş örüntü ve çıkış bilgileri ile sınıflandırma yöntem-
leri eğitilir ve daha sonra otomatik olarak yeni gelen verilerin
tipi sınıflandırılır.

4.2. Örüntü Tanıma (Tat Sınıflandırma)

Elektronik dil algılayıcıları, kimyasal bir sistemde yapılan öl-
çümleri matematiksel veya istatistiksel yöntemlerle karakterize
eder. Bu yöntemlerle karmaşık sistemlerin tanımlanması için
birden fazla parametreye ihtiyaç duyulacağı için örüntü tanıma
sürecinde çok değişkenli veri analizine ihtiyaç duyulur [58].
Doğrusal ayırma analizi, temel bileşen analizi ve kısmi en kü-
çük kareler gibi yöntemlerin tümü doğrusal yöntem olduğun-
dan, sensör dizilerinin doğrusal olarak yanıt verdiği durumlarda
en iyi seçeneklerdir. Bu yöntemler doğrusal-olmayan verilerle
de kullanılabilir; ancak, böyle bir analiz çok iyi yorumlanmalı-
dır. Elektronik burun ve dillerde, örüntü tanıma genellikle ya-
pay sinir ağları (YSA) kullanılarak gerçekleştirilir [59]. Sinir
ağı yaklaşımında, modelleri ifade etmek için hiçbir istatistiksel
bilginin kullanılamaması, eğitim verisini analiz etmek için gere-
ken süre ve eğitilecek parametrelere bağımlılık dezavantaj ola-
rak kabul edilir. YSA yapısında, giriş ve istenen çıkış örüntüle-
rinin ağa sunulduğu öğreticili öğrenmeye dayalı veya ağda giriş
örüntüleri için bağımsız bir sınıflandırma kriteri bulunan öğreti-
cisiz öğrenmeye dayalı eğitim yapılmaktadır. Bununla birlikte,
elektronik burun ve dil sistemlerinin performansını arttırmak
için, Wavelet, Destek Vektör Makinesi (SVM) gibi literatürde
birçok farklı veri analizi tekniği de bulunabilir [60].

5. Sonuç
Günümüzde çoğunlukla gıda sektörüne endüstriyel olarak katkı
sağlayan elektronik dil teknolojisi, daha geniş uygulama ala-
nına sahip elektronik burun teknolojisi ile beraber kullanılabilir.
Geliştirilen bu hibrid cihazlar sayesinde ileride tat ve koku an-
lamında çok iyi tanımlamalar yapabilecektir. Bu sistemler gıda
sektörü uygulamalarına ek olarak sanayi, tıp ve askeri alanda
da kullanılabilecektir. Örneğin, kandaki ve idrardaki kimyasal
değişimlerin tespiti, koku ile birleştirilmesi sonucu birçok has-
talığın teşhisi kolaylaşabilecektir. Bunun yanında sanayi orta-
mında kullanılan kimyasal ürünlere dahil olmuş diğer bileşik-
lerin varlığı tespit edilerek olası kötü durumlar engellenebile-
cektir. Aynı şekilde hassas bölgelerde deniz suyunun içeriği ta-
kip edilerek olası biyolojik tehlikelerin önlenmesi sağlanacaktır.
Bununla birlikte, tüm duyusal, fizyolojik ve psikolojik yönleri
tek bir analitik prosedür içine dahil etmek asla mümkün olma-
yacaktır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar neticesinde, elekt-
ronik dil çoklu sensör sistemlerinde tat duyusunu öngörmek ve
gerekli testlerin sayısını azaltmak umut verici olsa da fizyolo-
jik tat süreçlerine yaklaşan gerçek bir yapay dilin gelişmesine
giden yol halen açıktır. Yapay zeka açısından bakıldığında öz-

nitelik çıkarımı ve sınıflandırma gibi uygulamalar yeterli başarı
oranında farklı metotlar ile yapılabilmektedir. Bunlara ek ola-
rak yeni uygulamalar için yeni tat sensörlerinin geliştirilmesi
ve yapaya zeka ile birleştirilmesi sonucu daha fazla gıdanın ve
kimyasalın tespiti sağlanması beklenmektedir.
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Özetçe 

Bu çalışmada; önceleri gaz sensörü olarak bilinen daha sonra 

kullanım amaçlarının değişmesi ve teknolojik gelişimlerin 

artması ile beraber “elektronik burun”, “yapay burun” veya 

“e-burun” olarak adlandırılan koku algılama sistemleri 

anlatılmaktadır. Detaylı literatür incelemesinin yanında 

donanımsal ve yazılımsal olarak e-burun tasarımı 

anlatılmaktadır. En sık kullanılan algılama materyalleri ve 

makine öğrenme yöntemleri de özet şeklinde verilmektedir. 

İleride tasarımı yapılacak elektronik burunlar için temel bir 

çalışma olması beklenmektedir. Çalışmanın genişletilmiş 

versiyonu [95] kitabında yayınlanmıştır.  

Abstract 

In this study; the smell detection systems are described which 

are firstly known as the gas sensor, then the change of their 

utility and technological developments, they are called as 

"electronic nose", "artificial nose" or "e-nose". In addition to a 

detailed literature review, e-nose design is described in 

hardware and software. The most commonly used detection 

materials and machine learning methods are also summarized. 

It is expected to be a basic study for the future design of 

electronic noses. The extended version of the study was 

published in the book [95]. 

 

1. Giriş  
 

İnsan burnunda kokunun algılanması reseptör hücreleri ile 

gerçekleşmektedir. E-Burun cihazlarında ise bu görevi 

kimyasal sensörler yerine getirmektedir [1]. Reseptörler 

sadece kokunun algılanmasını sağlar. Fakat kokunun ne tür bir 

koku olduğuna beyin karar verir. Dolayısıyla sensörler 

kokunun ne tür bir koku olduğuna karar veremez buna karar 

veren sistem veya matematiksel model, yazılımsal olarak 

tasarlanan yapay zekâ modelidir. Bu yapay zekâ modeli, genel 

olarak sınıflandırma, kümeleme veya regresyon 

yöntemlerinden birini kullanarak kokuları ayırt eder. Kokuyu 

ayırt edebilme yeteneği temelde örüntü tanıma kapsamına 

girer ve bunun için yapay modelin daha önceden toplanan 

sensör verileri ve makine öğrenmesindeki yöntemler ile 

eğitilmesi gerekir [1]. Sürecin sonunda, sensörlerden toplanan 

veriler ve onlara ilişkin koku sınıfları, yapay model üzerinde 

yazılımsal olarak saklanır. Örnek vermek gerekirse, yapay 

sinir ağı ile koku sınıflandırması yapılacak olsun. Burada 

kaydedilen veriler kullanılarak öğreticili öğrenme ve 

Levenberg-Marquardt optimizasyon yöntemleri ile kokuları 

sınıflandıran en uygun yapay sinir ağı modeli bulunur. Daha 

sonra yeni sensör verisi geldiğinde bu yapay sinir ağı modeli 

ne tür bir koku olduğuna belli bir doğrulukta karar verir. 

Kısaca eğitilmiş olan bu yapay model direkt olarak E-Burun 

olarak kullanılabilir. 

2. Elektronik Burun Tarihçesi 

İlk olarak 1961 yılında [2] çalışmasında, koku tespitinin 

mekanik bir sistemle yapılması sağlanmıştır. 1964 yılında [3] 

çalışmasında, yedi farklı kokunun stereokimyasal analizi 

yapılmıştır. Bununla beraber, kokuların ayırt edilmesini 

sağlayan elektronik sensör ilk olarak [4] çalışmasında icat 

edilmiştir. Gaz sensörü olarak en önemli çalışmalardan birisi 

1982 yılında [5] çalışmasında tasarlanan ve gıda sektöründe 

kullanılan multisensör gaz analizörüdür. Daha sonra farklı 

gazların veya kokuların tespiti için birçok cihaz üretilmiştir ve 

en az 100 çeşit prototip olduğu bilinmektedir. Gaz 

kromatografi cihazları hava içerisindeki uçucu organik 

gazların tespitini yapabilmektedir. Buradan yola çıkarak 

geçmişte, sağlıklı ve hasta kişilerin nefes örnekleri toplanıp 

ilişkilendirilerek gaz profilleri oluşturulmuştur. Fakat bu 

cihazların pahalı, büyük ve taşımasının zor olmasından dolayı 

daha özel, küçük ve doğruluk oranı yüksek E-Burun 

tasarımlarının gerekliliği oluşmuştur. Bugüne kadar nefes 

havası içesinde 3000’den fazla uçucu organik gazın varlığı 

saptanmıştır [6]. Bu gazlardan bazılarına duyarlı olan sensör 

malzemeleri ile ilgili bilgiler donanım kısmında verilecektir. 

Akciğer kanseri olan hastaların nefesleri incelendiğinde 

kanserle ilgili uçucu gazların varlığı ilk defa [7] çalışmasında 

ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra elektronik sensörler ve biyo-

işaretler ile [8] çalışmasında bilgisayarlı tespit cihazları 

yapılmıştır. 1989 yılında köpeklerin melanomalı hastaların 

lezyonlarına hassasiyeti olduğu bildirilmiş ve koklama ile bu 

lezyonları tanıyabilecekleri ifade edilmiştir [9]. Bunun üzerine 

çalışmalar artırılmış ve birçok elektronik burun tasarımı 

akciğer kanseri teşhisi için üretilmiştir [10-18]. Akciğer 

kanseri teşhisi için yakın tarihte mobil elektronik burun 

üretilmiş ve %86 doğruluk oranında teşhis yapabildiği ifade 

edilmiştir [17]. Nefesin saklanabileceği ve taşınabileceği 

çalışmalarla ifade edilmesinden sonra E-burun daha da önem 

kazanması beklenmektedir [18]. Ayrıca akciğer kanserinin 
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elektronik burun kullanarak tespiti ile ilgili teknolojileri 

değerlendirme makalesi [19] çalışmasında verilmiştir. 

E-Burun teknolojisinin en sık kullanıldığı diğer bir hastalık ise 

veremdir. Verem hastalığının nefes yolu ile teşhisi için 2004 

yılından beri E-burun vb. gaz sensörü cihazları üretimi 

yapılmaktadır [20-24] ve üretilen E-Burunlar sayesinde test 

gruplarında %87 oranlarında başarı sağlanmıştır [25]. İdrar 

yolu enfeksiyonlarında da bakteriler yüzünden oluşan uçucu 

organik gazların varlığını tespit eden E-burun ve benzeri 

cihazlar da bulunmaktadır [26-31]. Kulak-burun-boğaz 

rahatsızlıklarında [32-34], astım hastalığının teşhisinde [35-

46] ve meme kanserinin teşhisi için yine nefesteki uçucu gaz 

izi üzerinden sensör üretimi yapılmıştır [47]. [15, 41, 44, 48-

50] çalışmalarında ise KOAH hastalığını teşhis eden uçucu 

gaz sensörü ve E-burun tasarımı yapılmıştır. Tip-1 ve Tip-2 

şeker hastalıklarının teşhisinde E-burun kullanılmıştır [51,52]. 

Gıda sektöründe ise görece daha fazla çalışma bulunmakta 

olup burada kısa tutulmuştur. Bununla ilgili literatür 

değerlendirmeleri çok sayıda yapılmıştır [53-55]. Özellikle 

kırmızı ve beyaz etin depoda beklemesinden kaynaklı 

bozulmaların tespit edilmesi veya kalitesinin belirlenmesinde 

E-burunlar kullanılmıştır [56-58]. Gıdalarda kullanılan 

yağların sınıflandırılması ve kalitesinin tespitinde E-burunlar 

kullanılmaktadır [55,59]. Genel olarak gıdaların bozulmasını 

tespit eden E-burun ve E-Dil teknolojileri kullanımı hakkında 

çalışma [60]’de sunulmuştur. 

 

3. Türkiye’de E-Burun Çalışmaları 

 

2006 yılında [61] yüksek lisans tez çalışmasında elektronik 

burun tasarımı amacıyla kimyasal gaz sensörü tasarımı ve 

uygulaması yapmıştır. Bu çalışmada kuartz kristal 

rezanatörleri sensör dizileri yapılmış ve veriler diskriminant 

fonksiyon analizi ile ilişkilendirilmiştir. E-burun teknolojisini 

özetleyen bir çalışma [62] ve nefes kokusunun nemini yapay 

sinir ağı ile analiz eden çalışma [63] sunulmuştur.  E-Coli 

bakterisinin tespitinin E-Burun ile yapılması [64] çalışmasında 

gösterilmiştir. Genel olarak [65] çalışmasında E-burun tasarım 

ilkeleri anlatılmıştır. [66] çalışmasında, kümes hayvanları 

gübresinin salmonella bakteri içeriğinin belirlenmesinde 

elektronik burun tasarımı tanıtılmıştır. [67] çalışmasında ağız 

kokusundan diyabet tanısı yapan yapay sinir ağı ve E-burun 

tasarımı anlatılmıştır. Sekiz farklı gıdanın sınıflandırılması 

[68] çalışmasında ucuz maliyetli bir gaz sensörü ve yapay sinir 

ağı yardımı ile yapılmıştır. Diş hekimliğinde kök kanal 

tedavisinde patojenlerin varlığının tespitinde alternatif bir 

yöntem olarak tanıtılmıştır [69]. [70] çalışmasında meyve 

kokularının algılanması ve sınıflandırılması için E-burun 

tasarımı anlatılmıştır. Siyah çayların kalitesinin fermantasyon 

kokusundan elektronik burun ile tespit edilmesi [71] 

çalışmasında gösterilmiştir. [72] çalışmasında ise depolarda 

saklanan levrek ve çipuraların kalitelerinin E-burun ile takibi 

sunulmuştur. Son olarak [73] çalışmasında meyve kokularının 

sınıflandırılması için Kernel aşırı öğrenme makinaları temelli 

bir çalışma geliştirilmiştir.  

 

4. E-Burun: Donanım 

 

E-Burun cihazları algılama materyali, elektronik kart ve 

örüntü tanıma biriminden oluşmaktadır. Sensör dizisi tasarımı, 

gazların tepkime bilgilerini gerektirir. Elektronik kart ve 

örüntü tanıma tasarımları ise elektronik donanım ve makine 

öğrenmesi bilgilerini gerektirir. Genel şema Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

4.1 Algılama Materyali 

 

Daha önce kimyasal özellikleri bilinen ve ortamdaki gaz ile 

tepkimeye giren materyaldir. Tepkimeye girmesi ile üzerinde 

oluşan potansiyel fark gaz tipi hakkında bilgi vermektedir.  Bir 

sensör üzerinde bu materyallerden ne kadar çok kullanılırsa o 

kadar farklı gaz tipi ayırt edilebileceği söylenebilir. Gaz 

sensörleri olarak ilgili gaz ve tepkimeye girdiği materyaller ilk 

defa  [3] çalışmasında verilmiştir. Sonrasında yüzlerce farklı 

gaz tipinin tespiti için farklı materyaller belirlenmiştir. 

Algılama materyalinin her zaman seçici ve aynı tepkiyi 

verecek şekilde tasarlanması ve test edilmesi gerekir. 

Kullanılan sensör dizisindeki materyaller; gaz ile tepkimeye 

girmesi durumunda direnci, ısısı, kütlesi veya üzerindeki 

potansiyel farkın frekansı gibi fiziksel özellikler 

değişmektedir. Bu değişimlerin elektronik olarak algılanması 

ile tanınması istenen kokuya özgü örüntüler oluşturulur. 

Sensör dizilerinde çok farklı malzemeler kullanılmaktadır. 

Burada en sık kullanılan beş sensör tipi tanıtılacaktır. 

 

4.1.1 Metaloksit Yarıiletken [MOS] Sensörler 

 

MOS sensörleri; elektronik, kimyasal, optik ve fiziksel 

özelliklerinden dolayı çokça kullanılmaktadır. Bu sensörler 

içindeki oksit materyaller oksijen tiplerini kimyasal olarak 

yüzeye çeker ve metaloksit yüzeyindeki gaz molekülleri ile 

tepkimeye girer ve oksitin iletkenliğini değiştirir. Direncin 

değişimi, yarıiletken yüzeydeki oksijen ile tepkimeye giren 

uçucu gaza, metal oksit granül büyüklüğüne ve sıcaklığa 

bağlıdır. MOS sensörleri ucuz, gürbüz, uzun ömürlü ve hızlı 

tepki vermeleri ile bilinir [74,75]. 

 

4.1.2 Metaloksit Yarıiletken Alan-Etkili-

Transistörler [MOSFET] Sensörler 

 

MOSFET transistörlerinde kapı materyalinin uçucu gazlar ile 

tepkimeye girmesinden dolayı sensör olarak kullanılmaktadır. 

Katalitik metalin kapıya doğru gaz difüzyonuna sebep olması 

transistörün gerilim değişimine sebep olmaktadır ve bu 

değişimin direk olarak tepkimeye girilen gazın 

konsantrasyonuyla orantılı olduğu gösterilmiştir [76].  

 

4.1.3 İletken Polimer [CP] Sensörler 

 

İletken polimer sensörlerde kullanılan polimerin uçucu gaz ile 

tepkimesinden dolayı iletken polimerin yüzey direncinin 

değişmesi E-Burun teknolojisinde kullanılmasına olanak 

sağlamıştır. Direnç değişimi katkı seviyesi, katkının iyon 

miktarı, proton katkısı ve su seviyesine bağlıdır. İletken 

polimer tabanlı E-burunlar verem teşhisinde kullanılmış [77] 

ve MOS sensörlere göre çevre sıcaklık koşullarında daha hızlı 

tepki verdiği gösterilmiştir [78].   

 

4.1.4 Optik Sensörler 

 

Optik sensörlerde, ışık bir uçucu gaz içeriğinden geçirilir ve 

alıcı tarafta ölçülen ışığın soğurulma, flüoresan, polarite, 

kırılma indeksi, yayılma ve yansıtma özelliklerinden uçucu 

gaz içeriği hakkında bilgi edinilir. Optik sensörlerin ışık 

kaynağı, ışığı yönelten optik düzenek, sensör materyal, 
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fotodetektör bölümleri vardır. Nefes analizi ilk defa optik 

sensörler ile [79] çalışmasında yapılmıştır. Yakın zamanda 

elektronik kâğıt ve optik sensör birleşimi bir sensör, elektronik 

burun tasarımı için [80] çalışmasında yapılmıştır. 

 

4.1.5 Piezoelektrik Sensörler 

 

Piezoelektrik sensörler bazı kristal malzemelerin mekanik 

strese dayalı ürettiği elektriksel potansiyel farka göre çalışır. 

Tam tersi durumda ise uygulanan elektriksel potansiyele göre 

malzemede mekanik değişimler olur. Piezoelektrik 

sensörlerde, kristal malzemelerin rezonans frekansı vardır ve 

kristaldeki kütle değişimine yüksek oranda duyarlıdır. Kristal 

malzeme üzerine eklenen farklı malzemelerin uçucu gazlar ile 

tepkimeye girmesinden dolayı kristalde kütle ve rezonans 

frekans değişimi oluşur. Böylelikle uçucu gaz tipleri belirlenir 

[81].  

 

4.1.6 Elektronik Kart 

 

Elektronik kart; kimyasal materyal üzerindeki değişimi 

elektronik sinyal olarak kaydeder, elektronik sinyali yükseltir, 

gürültüyü süzer ve sinyali karar verici işlemciye gönderir. 

Bunun yanında temel besleme gerilimi bu kart üzerinden güç 

kaynağı ile yapılır. Elektronik sinyalin yükseltilmesi, 

süzülmesi ve ardından dijital veriye dönüştürülmesi ile sensör 

verisi artık kullanıma hazır demektir.  

 

4.2 Örüntü Tanıma 

 

Elektronik kart kısmında ifade edilen karar verici ile 

tanımlanan; bilgisayar ya da herhangi bir mikroişlemcinin 

bulunduğu ve üzerine karar verme sistemi yazılımının 

yüklenebildiği bir donanım ortamıdır. Örüntü tanımanın 

görevi, her koku tipine özgü kaydedilen elektronik sinyalin 

yapay zekâ yazılımı ile ayırt edilebilmesidir. Kokunun ne tip 

bir koku olduğu daha önce kaydedilen ve öğretilen bir yapay 

zekâ yazılımı ile belirlenmektedir. Örnek verecek olursak 

karar ağacı olarak adlandırılan sınıflandırma yöntemi bu 

sensörlerden toplanmış dijital verinin öğreticili öğrenme ile 

öğretilmesi sonucu yeni gelen koku tiplerini söyleyebilir.  

 

4.2.1 E-Burun: Yazılım 

 

Örüntü tanıma; özniteliğe göre çıkarım yapma işlemidir. 

Bunun yanında her özniteliğin ilgili örüntü çıkarımı yâda koku 

tipi ile doğru şekilde ilişkilendirilmesi gerekir. Kaydedilmiş 

örüntü ve çıkış bilgileri ile sınıflandırma yöntemleri eğitilir ve 

daha sonra otomatik olarak yeni gelen veri tipi sınıflandırılır. 

 

4.2.2 Öznitelik Çıkarımı 

 

Öznitelik çıkarımının, bir koku veya gaz analizi için 

yapıldığını düşünürsek sensör verisi çok farklı şekillerde 

yorumlanabilir [82, 83]. Genel olarak kaydedilen sensör verisi 

Şekil 2.’deki gibidir [82].  

 

Şekil 1. E-Burun genel şeması 

 

 
Şekil 2. Uygulanan gaz yoğunluğu ve sensör tepkisi. 

 

Uygulanan gaz yoğunluğu, tepkinin maksimum değeri, 

minimum değeri, artış eğimi, düşüş eğimi, maksimum değeri 

aldığı yerin zamanı gibi birçok bilgi direk öznitelik olarak 

kullanılabilir veya bunların fonksiyonları da öznitelikler 

olarak kullanılabilir. Literatürde birçok öznitelik çıkarımı 

yöntemi önerilmiştir. Örneğin, Fourier dönüşümü, Hilbert 

dönüşümü, dalgacık dönüşümü, güç spektral analizi, türev, 

integral gibi matematiksel işlemler veya en basitinden verinin 

minimum ve maksimum değerleri arasındaki farklar, oranlar 

vb. Öznitelik çıkarımı ile ilgili geniş literatür bilgisi [83] 

çalışmasından edinilebilir.  

 

4.2.3 Örüntü Tanıma [Koku Sınıflandırma] 

 

E-Burun tasarımında kokuların sınıflandırılması problemi 

birden çok yöntem ile yapılmaktadır. Tasarlanan E-burunlar 

önceleri az sayıda kokuyu ayırt etse de daha sonra birden çok 

kokuyu sınıflandırmaları istenmiştir. Sensörlerden alınan 

veriler genellikle kayan noktalı olmasından dolayı çoklu 

sınıflandırma için ilk akla gelen yöntem yapay sinir ağları 

olmuştur ve daha sonra yüzlerce çalışmada kullanılmıştır [84-

86]. Yakın tarihte ise prostat kanserinin teşhisinde E-Burun 

tasarlanmış ve yapay sinir ağı ile gaz sınıflandırması 

yapılmıştır [87]. Çok sayıda gazın farklı yapılar ile 

sınıflandırılması ise [88] çalışmasında yapılmıştır. Bu 

çalışmada karşılaştırma amaçlı sınıflandırmada çok bilinen 

yapay sinir ağları, destek vektör makinaları, K-En yakın 

komşuluk yöntemi vb. metotlar kullanılmıştır. Olasılıksal 

yapay sinir ağları ise yeni bir çalışmada [89] pirinç stokları 

için E-burun tasarımında kullanılmıştır.  

 

Destek vektör makinalarının E-burun tasarımında kullanımı 

yapay sinir ağlarına göre daha sonra başlamıştır [90-92]. 

Çünkü destek vektör makinaları regresyon problemini güçlü 

biçimde çözerken sınıflandırma probleminde ikili 

sınıflandırmada güçlü ve tasarımı kolaydır. Sınıf sayısı az ise 

destek vektör makinaları birden çok ikili sınıflandırma yapısı 

ile tasarlanabilmektedir. Fakat çoklu sınıflandırma yapan 

destek vektör makinaları yeni geliştirilen bir yapıdır.  

Teknolojinin gelişimi ile beraber çok fazla uygulama alanı 

bulan E-Burunların performansı ya öznitelik çıkarımı yâda 

sınıflandırma yöntemleri ile iyileştirilmiştir. Bilinen öznitelik 

çıkarma ve sınıflandırma yöntemlerini karşılaştıran bir 

çalışmada; parafin örnekleri, E-burun ile sınıflandırılırken 

destek vektör makinaları, yapay sinir ağları ve rasgele orman 

 

Koku tipi 

-Hastalık teşhisi 
-Yiyecek kalitesi 

-Çevre denetimi 

Gaz veya 
Koku 

Akışı 

Sensör Dizisi 

Sensör M 

Sensör 1 

-Yükseltme 
-Filtreleme 
-Dönüştürme 
-Haberleşme 
-Güç besleme 

 

Elektronik Kart 

-Digital verinin kaydedilmesi 
-Özniteli çıkarımı 
- Özniteliklerin koku ile 
eşleştirilmesi  
-Verinin makine öğrenmesi 
yöntemi ile yapay zeka 
yazılımına öğretilmesi  
-SVM, ANN, PCA, Dtree, 
KNN vb. yapısının 
oluşturulması 
- Yeni gelen koku bilgisini 
sınıflandırma, kümeleme ve 
regresyon yöntemleri ile 
örüntü tanıma 
 

Örüntü tanıma 
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metotları kullanılmıştır. Öznitelik çıkarımı ise temel bileşen 

analizi ve kısmi en küçük kareler yöntemi ile yapılmıştır [93]. 

Yine susam yağının sınıflandırılmasında yedi farklı yöntem 

tasarlanmış ve karşılaştırılmıştır [94]. Sonuçlarda destek 

vektör makinalarının, K-En yakın komşuluk yönteminin ve 

doğrusal diskrimant analizi yöntemlerinin diğer metotlara göre 

daha iyi performanslar sağladığı ve %95’in üzerinde doğru 

sınıflandırma yaptığı gösterilmiştir.  

 

5. Sonuç 

 

E-Burun teknolojisinin başlangıcı çok eski tarihlere dayansa 

da makine öğrenmesi ve yapay zekâ teknolojisinin desteği ile 

daha nitelikli tasarımlar yapılabildiğinden farklı alanlarda 

geliştirilmesi devam etmektedir. Literatür çalışmalarından 

görüldüğü üzere temel prensip; E-Burun içerisinde kullanılan 

sensör malzemesinin farklı gazlar ile tepkimesinden dolayı her 

probleme özgün ayrı cihaz tasarımı yapılmaktadır. İnsan 

sağlığının öneminden dolayı daha fazla hastalığın teşhisi ve 

farklı gıdaların kalitesinin artırılması için yeni E-Burun 

tasarımları yapılacaktır. Ayrıca nanoteknoloji sayesinde bu 

sensörlerin birleştirilmesi ile çok sayıda kokunun analizini 

yapan çok fonksiyonlu E-Burun üretimleri yapılacaktır. 

Kimya, elektronik ve tıp alanlarının bu konuda ortak 

çalışmalarının artması beklenmektedir.  
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Özetçe 
Bu çalışmada Matlab/Simulink programında 3 fazlı 7 seviyeli 
inverter devresi kaskad (seri) bağlı inverter topolojisi seçilerek 
oluşturulmuş, inverter devresinde anahtarlama devre elemanı 
olarak IGBT' ler kullanılmıştır. Elde edilen gerilim, akım 
işaretlerinde toplam harmonik bozulmayı düşürmek ve bu 
işaretleri sinüs işaretine çevirmek için alçak geçiren L-C filtre 
devresi bağlanmıştır. Tasarlanan 3 fazlı 7 seviyeli inverter ile 
15 kW çıkış gücündeki asenkron motor sürülmüş, PI 
denetleyici ile V/f oranı sabit tutularak hız kontrolü 
yapılmıştır. Asenkron motorun çıkışında %93.4  verim elde 
edilmiştir.  

Abstract 
In this study, 3 phase 7 level inverter circuit was created by 
selecting inverter topology connected cascade (series) in 
Matlab / Simulink program and IGBTs were used as switching 
circuit element in inverter circuit. The resulting low voltage L-
C filter circuit is connected to reduce the total harmonic 
distortion in current signals and convert these signals into sine 
signals. With the designed 3-phase 7-level inverter, 
asynchronous motor with 15 kW output power is driven and 
speed control is made by keeping V / f ratio constant with PI 
controller. 93.4% efficiency was obtained at the output of the 
induction motor. 
 

1. Giriş 
Genelde düşük güçlü uygulamalar için yüksek anahtarlama 
frekansları ve çeşitli darbe genişlik modülasyon (PWM) 
stratejileri, kullanılan iki seviyeli geleneksel inverterlerde, 
artan anahtarlama frekansı daha kaliteli bir dalga şeklinin 
oluşmasını sağlamaktadır. Fakat orta ve yüksek güçlü 
uygulamalarda geleneksel (iki seviyeli) inverterlerin verimleri 
düşüktür ve büyük transformatörler kullanılması nedeni ile 
fiyatın yükselmesi gibi dezavantajlara sahiptir. Yarı iletken 
anahtarların, anahtarlama problemleri ve bunların birbirine 
seri bağlanmaları sonucu ortaya çıkan problemler yüksek 
güçteki uygulamalar için iki seviyeli inverter kullanımını 
sınırlar. Bu nedenle çok seviyeli inverterler (Multilevel 
inverters) yüksek güç uygulamalarında tercih edilmektedir [1]. 

Üç fazlı inverter modeli bir adet tam köprü ve bir adet 
yarım köprü  inverterden oluşmaktadır. Üç adet oluşan koldan 
aralarında 120' şer derece faz farkı olan inverter çıkış gerilimi 
elde edilir. Çok seviyeli inverter modeli üç fazlı uygulanarak 
devrelerde, yüksek güç elde edilmekte ve harmonik bozulum  
azaltılmaktadır. 

BJT yarı-iletken anahtarlama elemanlarında  iletim iç 
direnci küçük olduğu için iletim kayıpları düşüktür. Fakat 
anahtarlama süresinin yüksek olmasından dolayı anahtarlama 
kayıpları da yüksektir. MOSFET ise BJT' de bulunan bu 
özelliklerin tam tersini taşır. 1980' li yıllarda  BJT' nin ve 
MOSFET' in avantajlarını üzerinde bulunduran  IGBT' ler 
tasarlanmıştır. Bu nedenle inverter devrelerinde anahtarlama 
devre elemanı olarak IGBT' ler  tercih edilmektedir [2].  

Asenkron motorun hız kontrolü için çeşitli yöntemler 
mevcuttur. Bu yöntemlerden biri olan V/f oranı sabit kalacak 
şekilde motora verilen sinyalin gerilim ve frekansı 
arttırıldığında motorun momenti sabit kalmaktadır. Bu şekilde 
PWM inverterler kullanılarak hız  kontrolü, yük momentinden 
bağımsız yapılabilmektedir. 

2.  SPWM (Sinüzoidal Darbe Genişlik 
Modülasyonu) Tekniği 

İnverterlerde anahtarlama devre elemanlarının tetikleme 
sinyallerini üretmek için PWM tekniği kullanılır.  Bu kontrol 
yönteminde referans bir sinyal ile (kare dalga veya sinüzoidal 
dalga) ile taşıyıcı (üçgen dalga) bir sinyalin karşılaştırıcı 
biriminde karşılaştırılarak anahtarlama sinyalleri elde edilir. 
PWM metodunda amaç inverter çıkışında sinüzoidale 
mümkün olduğunca yakın harmonik bozulumu az sinyal elde 
etmektir. Bunun için PWM' de referans sinyali kare dalga 
yerine sinüzoidal dalga tercih edilir. Ayrıca referans işareti 
sinüzoidal olan PWM' li inverter devrelerinde, referans işareti 
kare dalga olanlara göre daha küçük değerlikli filtre devre 
elemanları kullanılır. Referans işareti sinüzoidal dalga olan bu 
anahtarlama yöntemi SPWM olarak ifade edilmektedir. 
SPWM ile inverterde çıkışta elde edilen işaretin genlik ve 
frekansının  kontrol edilmesi sağlanır. Anahtarlama devre 
elemanları ile kıyılmış yüksek frekanslı sinyal alçak geçirgen 
filtreden geçirilerek inverter çıkışında sinüzoidal formda dalga 
elde edilmesi sağlanır. 
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Şekil 1. SPWM için giriş sinyalleri ve çıkışta oluşan 
anahtarlama sinyali. 

3. V/f Oranı Sabit Kaldığında Gerilim ve 
Frekansın Değiştirilmesi İle Hız Kontrolü 

Asenkron motorların hız kontrolünde, stator gerilim ve gerilim  
frekansının değiştirilmesi en uygun yöntemdir. Rs = 0  olması 
şartı ile V/f oranının sabit tutularak asenkron motorun hızı 
geniş bir ölçekte kontrol edilebilir. Statora uygulanan Vs , 
statorda indüklenen E gerilimine eşit ise; 

Vs   = E = k fsϕ                    (1) 

denklemi kullanılır. 
Asenkron motorda indüklenen devrilme momenti Tmaks  

gerilim ve frekansa bağlı olarak; 

Tmaks    = k (Vs  / fs)2                   (2) 

ile elde edilir. 
Devrilme momentinde  gerilim değeri değişmez frekans 

arttırılırsa devrilme momenti de azalır.  Her f frekansının 
azalmasına  karşılık, bir V gerilimi düşecektir. Şekil 2.' de V/f 
kontrolüne bağlı moment-hız karakteristiği grafiği verilmiştir. 

 

Şekil 2. V/f oranı sabit kaldığında gerilim ve frekansın 
değiştirilmesi metodunda moment-hız karakteristiği [3]. 

Endüstride kullanılan asenkron motorların hız kontrolünde 
sık olarak kullanılan stator geriliminin ve frekansının 
değiştirilmesinde motoru besleyen güç katının, değişken 
şekilde genlik ve frekansta gerilimler üretebilmesi gerekir [3].  

4. Oluşturulan Devrenin Matlab/Simulink' te 
Simülasyonu 

Bu çalışmada 3 fazlı 7 seviyeli inverter devresinin 
simülasyonu Matlab/Sımulink' te modellenmiştir.  H köprüsü 
devreleri kaskad bağlanmıştır. DC kaynaktan alınan Vdc   = 
106 V olarak seçilmiştir. IGBT’ lerin anahtarlama sinyallerini 
elde etmek için SPWM (Sinüzoidal darbe genişlik 
modülasyonu) tekniği kullanılmıştır.  

 

Şekil 3. 3 fazlı 7 seviyeli inverter devresi bloğu. 

 Taşıyıcı sinyal frekansı 3900 Hz seçilmiştir. Referans sinüs 
sinyallerinin genlik ve frekansı Şekil 4.' teki PI kontrol bloğu 
ile oluşturulmuştur. 

3 fazlı 7 seviyeli inverter devresi ile kontrol edilen 
asenkron motorun gerilim ve frekans oranı sabit tutularak hız 
kontrolü yapılmıştır. PI bloğunun bağlantısında referans hız 
değeri 1460 dev/dak seçilmiştir. Rotor hızından alınan geri 
besleme değeri referans hızdan çıkartılarak hata elde 
edilmiştir. PI bloğunda denemeler sonucunda    Kp  = 0.0035 
ve  Ki  = 0.015 değerleri seçilmiştir. 

 

Şekil 4. Asenkron motorun hız kontrolü için oluşturulan PI 
kontrol bloğu. 
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Şekil 5. Referans sinyalin oluşturulması için gerekli denklem 
bloğu. 

 Şekil 5.' de denklem blokları ile PI kontrol bloğundan elde 
edilen sonuçlarla hata en aza indirgenerek, genliği 2.94 V, 
frekansı 50 Hz olan, aralarında 120 derece faz farkı olan 3 
adet referans sinüs sinyalinin oluşturulması amaçlanmıştır. 
 Seçilen üç fazlı asenkron motora ait etiket değerleri 
aşağıda verilmiştir: 

• Asenkron motor çıkış, mekanik gücü : Po  = 15 kW. 
• Kutup çifti sayısı : p  = 2. 
• Faz başı stator sargı direnci : Rs  = 0.21 Ω.  
• Faz başı stator sargı reaktansı : Xs=(2pi )(f) (Ls) =  

(2pi) (50 Hz) (0.0009 H) = 0.28 Ω.    
• Stator tarafına indirgeniş rotor sargı direnci : Rr  = 

0.22 Ω. 
• Stator tarafına indirgeniş rotor sargı reaktansı : Xr= 

(2pi) (f ) (Lr) = (2pi). (50 Hz). (0.0009 H) = 0.28 Ω.    
• Mıknatıslanma reaktansı : Xm = (2pi) (f) (Lm ) = (2pi) 

(50 Hz) (0.064 H) = 20.1 Ω.    
• Asenkron motorun rotor hızı : nr  = 1460 dev / dak. 

 Bu bilgiler doğrultusunda asenkron motora ait bazı  
parametreler hesaplanmıştır: 

• Asenkron motorun senkron hızı :  ns = 60 f
p

 = 
(60)(50 Hz )

2
  = 1500 dev / dak.  

• Motor giriş empedansı Zi  = 
−Xm  ( Xs + Xr  )+ jXm  (  Rs + Rr  / s)

Rs + Rr  / s + j(  Xm  + Xs + Xr )
 =

 −20.1 Ω  ( 0.28 Ω+ 0.28 Ω )+ 20.1j Ω ( 0.21 Ω+0.22 / 0.026  Ω) 
0.21 Ω + 0.22 / 0.026 Ω + j( 20.1 Ω+  0.28 Ω+0.28 Ω)

 = 
6.97 + j3.47 = 7.8 Ω ∠29.4ο 

• Güç katsayısı (PF) açısı : δ = 29.4ο        
• Asenkron motorun güç katsayısı : PF = cos (29.4ο ) 

= 0.87. 
İnverter çıkışındaki  filtre devre elemanlarının hesabı 

aşağıda verilen  denklem (5, 6, 7, 8, 9 ve 10)' den faydalanarak 
elde edilmiştir. 

Kesim frekansı : f0 = 1
2  π  √LC  

    (5) 

L = IZI
2  π  f0   

     (6) 

C = 1
2  π  f0 IZI  

                (7) 

 Çıkış yükü empedansının  genliği : IZI = 7.8 Ω . 

Kesim frekansı :  f0 =  f
(2)dB /L     (8) 

L =  12 N                                                                                (9)            

dB = 20 log (Vr)                  (10) 

olarak ifade edilir [4]. 
 Anahtarlama frekansı : f = 3900 Hz, dB : kazanç düşümü , 
1 octave : bode eğrisinde frekans değerinin yarısına düştüğü 
aralık, L = Octave başına düşüm, N :  filtre devre sayısı = 
1,   Vr : Anahtarlama frekansındaki gerilimin tepe değeri = 
40.29 V' tur. 
 dB = 20 log (40.29) = 32.10 elde edilir. Her bir filtrede 
etkin değer, 20 log (√2)  = 3 dB' lik düşüm de eklenirse 35.10 
dB olur. 

• L = 12 N = 12 dB. 

• f0 = 
3900 Hz

(2)35.1 dB /12 dB   = 3900  Hz / 7.59 = 513.83 Hz. 

• L = 
7.8 Ω

(2π)(513.83 Hz  )
 = 0.00241 H. 

• C = 1
(2π)(513.83 Hz )(7.8 Ω) 

 = 39.7 µF  olarak 

hesaplanır. 

 

Şekil 6. PI kontrol bloğundan elde edilen hata grafiği. 

Şekil 6.' da elde edilen hata grafiği verilmiştir. Hatanın  0 
değerine ulaştığı görülmektedir. Şekil 7.' de asenkron motorun 
zamana bağlı frekans grafiği verilmiştir. Aynı zamanda 
referans sinyallerin frekans grafiğidir.  
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Şekil 7.  Asenkron motorun temel frekansının zamana bağlı 
değişimi. 

Herhangi bir faz için oluşturulan referans sinyali Şekil 8.' 
de verilmiştir. Hata değeri en aza indirildiğinde hatta 0 
olduğunda, referans sinyalin genliği 2.94 V' a, frekansı da 50 
Hz' e ulaşarak bu değerlerde sabit kaldığı  görülmektedir. 

 

Şekil 8. İnverterde kullanmak için elde edilen referans sinyali. 

 
a) 

 
b) 

Şekil 9. Asenkron motorun statorunda  elde edilen faz 
gerilimleri :  a) genliği, b)  FFT' si. 

Şekil 9.' da 3 faz stator geriliminin tepe değeri 537.8 V 
çıkmıştır. Stator gerilimin her faz için etkin değeri 219.55 V' 
tur. Toplam harmonik bozulumu ise %0.97 olarak elde 
edilmiştir. 
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a) 

 
b) 

Şekil 10. Yükün filtrelenmesi sonucu faz-nötr çıkış gerilimleri: 
a) genliği, b) FFT' si. 

Asenkron motor tam yüklü iken 3 faz için stator 
akımlarının tepe değeri Şekil 9.' da 39.64 A ölçülmüştür. Etkin 
değer ise 28.02 A' dir. Toplam harmonik bozulum %1' dir. 

 

 

Şekil 11. Asenkron motorun rotorunda  elde edilen faz 
akımları. 

Asenkron motor tam yüklü iken rotor akımlarının tepe 
değeri Şekil 11.' de 35.8 A ölçülmüştür. Etkin değeri 25.31 A' 
dir. 

 

Şekil 12.  Asenkron motorda elde edilen elektromanyetik tork. 

Elektromanyetik tork değeri Şekil 12.' deki grafikte 
asenkron motora tam yüklü iken ortalama 100 Nm 
değerindedir. 
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Şekil 13. Asenkron motorda elde edilen rotor hızı. 

Şekil 13.' de görüldüğü üzere rotor hız, hatanın 0' a 
ulaşılması ile yaklaşık olarak  referans olarak verilen hıza , 
1460 dev/dak.' a ulaşılmıştır. 

Ölçülen değerler ile asenkron motor giriş gücü : Pi  = (3) 
 (Vs) ( Is)  cosδ = (3) (219.55 V) (28.02 A) (0.87) = 16.05 
kW.  

Asenkron motor verimi :  η = P0 
Pi  

 = 15 kW  
16.05 kW  

 = % 93.4 
olarak hesaplanmıştır. 

5. Sonuçlar 
3 fazlı 7 seviyeli inverter ile asenkron motorun hız kontrolü 
için oluşturulan devrenin simülasyonu yapılmış ve sonuçlar 
elde edilmiştir. Bu çalışmada üç fazlı 15kW çıkış gücünde 
asenkron motor sürüleceği için 3 fazlı inverter devresi model 
alınmıştır. İnverter devresinde anahtarlama elemanı olarak; 
iletim kayıpları düşük olan BJT ile anahtarlama kayıpları 
düşük olan MOSFET' in, özeliklerini üzerinde bulunduran 
IGBT seçilmiştir. IGBT' lerin sürülmesi için gereken tetikleme 
sinyallerini elde etmek üzere SPWM yöntemi kullanılmıştır. 
İnverter çıkışında elde edilen gerilim ve akım sinyallerinin 
toplam harmonik bozulumunu azaltmak L-C alçak geçiren 
filtre devresi tasarlanmıştır. 3 fazlı 7 seviyeli inverter ile üç 
fazlı asenkron motor sürülmüştür. Asenkron motorun  V/f 
oranı sabit kalacak şekilde (yaklaşık olarak 220 V/50 Hz = 4.4 
oranında) motora verilen gerilim ve frekans arttırılarak hız 
kontrolü yapılmıştır. Hız kontrolü için Matlab / Simulink' te PI 
denetleyicili kontrol bloğu oluşturulmuştur. Üç faz referans 
sinyalleri için denklem blokları olarak oluşturulmuştur. PI 
denetleyicisinde,  Kp  ve Ki   terimleri için değerleri hata 
cevabına göre, elde edilen denemeler sonucunda uygun 
değerler bulunmuştur.  PI bloğunda hata değeri en aza, 
yaklaşık sıfıra indirilmiştir. PI denetleyicisinden elde edilen 
cevaplar ile referans sinyallerinin frekans ve genlik değerleri 
elde edilmiştir. Asenkron motorun çıkışında asenkron motor 
boşta iken ve yüklü çalıştığında  stator gerilimleri ile akımları, 
rotor akımları, elektromanyetik tork ve rotor hızı elde 

edilmiştir. Statorun ve rotorun üç faz için akım sinyalleri ile 
statorun gerilim sinyallerinin FFT' si alınmış ve toplam 
harmonik bozulumları düşük değerlerde çıkmıştır. Asenkron 
motorun verimi %93.4 olarak hesaplanmıştır. 
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Hız-Algılayıcısız Doğrudan Vektör Kontrollü Asenkron Motor Sürücüleri için
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Özetçe
Bu çalışmada, yüksek başarımlı doğrudan vektör kontrol

(DVK) tabanlı hız-algılayıcısız asenkron motor (ASM) sürü-
cüsü için gerekli olan durumlar (rotor akısı ve rotor hızı) ile
birlikte yük momentinin kestirimi genişletilmiş Kalman filtresi
(GKF) algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan
kestiricide ölçüm eşitliğinde stator akımlarının duran eksen bi-
leşenlerini kullanan önceki çalışmalardan farklı olarak gerilim
model olarak bilinen rotor akısının duran eksen takımı bileşen-
leri kullanılmaktadır. Tasarlanan kestiricinin başarımı sıfır hız
bölgesini de içeren geniş bir hız aralığında farklı yük momenti
değerleri için üretilen zorlayıcı senaryolar ile doğrulanmıştır.
Elde edilen benzetim sonuçları, GKF algoritmasına ve bu al-
goritmayı kullanan hız-algılayıcısız ASM sürücüsüne ait başa-
rımın oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Abstract
In this study, the estimation of the load moment with states

(rotor flux and rotor speed) required for the high-performance
direct vector control (DVK) based speed-sensorless induction
motor (IM) driver is realized using the extended Kalman filter
(EKF). Unlike previous studies which use the stationary axis
components of the stator currents in the equation of measure-
ment, the stationary axis components of the rotor flux known
as voltage model have been used in the designed estimator. The
performance of the designed estimator is verified by compelling
scenarios produced for in a wide speed range including zero
speed zone under the different load moment values. The obta-
ined simulation results show that the performance of the EKF
algorithm and the speed-sensorless IMs driver using this algo-
rithm is very high.

1. Giriş
Doğrudan vektör kontrol (DVK) yöntemi güvenilirliği ve yük-
sek başarımından dolayı, asenkron motor (ASM) sürücülerinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan, kontrol siste-
minde kullanılan yapılar, durum ve/veya parametre kestirim

yöntemleri ve evirici devrelerindeki geliştirmeler hala devam
etmektedir. Hız-algılayıcısız DVK yöntemi rotor akısının duran
eksen bileşenlerini (ϕrα ve ϕrβ) ve rotor mekanik hız (nm)
bilgilerinin kestirilmesini gerektirmektedir. Fakat, ASM’lere
ait parametrelerinin çalışma koşullarından (sıcaklık ve frekans
gibi) etkilenmesi ve değeri değişebilen yük momenti bu motor-
ların durum ve parametre kestirim başarımını zorlaştırmaktadır.
Hız-algılayıcısız ASM sürücülerinin başarımı kestirim yönte-
minin başarımından doğrudan etkilendiğinden dolayı bahsedi-
len zorlukların üstesinden gelmek için literatüre açık çevrimli
kestiriciler [1], yapay sinir ağları (YSA) [2], kayma-kipli göz-
lemleyiciler [3], modele uyarlamalı sistemler [4], genişletilmiş
Luenberger gözlemleyicisi [5] ve genişletilmiş Kalman filtresi
[6] gibi model tabanlı kestirim yöntemleri tanıtılmıştır.

Durum ve parametre kestirimi için kullanılan diğer yöntem-
lerden farklı olarak, GKF’ler, kestirim başarımını iyileştirmek
için sistem ve ölçüm gürültülerini hesaba katan olasıl bir yakla-
şım sunmaktadır. Ayrıca, GKF’ler donanım karmaşıklığını art-
tırmadan ve herhangi harici bir işarete gereksinim duymadan
çok düşük/sıfır hızı da içeren geniş bir hız aralığında ASM sü-
rücülerine uygulanabilmektedir [7].

Son yıllarda ASM’lerin durum ve parametrelerinin kesti-
riminde GKF tabanlı kestiricilerin kullanıldığı çalışmalar in-
celendiğinde Ref. [8]’de stator akımların duran eksen bileşen-
leri (isα ve isβ), rotor akısının duran eksen bileşenleri (ϕrα ve
ϕrβ) ve rotor açısal hızı (ωm) kestirimi GKF ile gerçekleştiril-
miştir. isα, isβ , ϕrα, ϕrβ , ωm ve yük momenti (τl) kestirimi
Ref. [9]’da karmaşık GKF ile, Ref. [10]’da ise geçici uyarla-
malı (adaptive fading) GKF ile gerçekleştirilmiştir. Ref. [11]’de
ϕrα ϕrβ , ωm, rotor direnci (Rr) ve mıknatıslama endüktansı
(Lm)’nin eş-zamanlı olarak indirgenmiş dereceli GKF ile kes-
tirilmektedir. Ayrıca, Ref. [12]’de ise diğer çalışmalardan farklı
olarak uyarlama mekanizmasında GKF kullanan modele uyar-
lamalı sistem yöntemi ile ϕrα, ϕrβ ve ωm kestirilmiştir.

Bu çalışmanın temel katkısı geniş bir hız bölgesinde çalışa-
bilen ϕrα, ϕrβ , ωm ve τl kestirimlerini gerçekleştiren GKF al-
goritmasını kullanan ASM sürücüsünü literatüre tanıtmaktır. Bu
amaç doğrultusunda tasarımı gerçekleştirilen GKF algoritması
ölçüm eşitliğinde stator akımlarının duran eksen bileşenlerini
kullanan önceki çalışmlardan farklı olarak literatürde gerilim
model olarak bilinen rotor akısı bilgisini kullanmaktadır. Tasar-
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lanan GKF algoritması ve sürücü sistemi sıfır hız ve hız ters-
lemelerini de içeren geniş bir hız aralığında, doğrusal ve/veya
basamak şeklinde motora uygulanan yük momenti değişimleri
ile benzetim temelli olarak test edilmiştir. Elde edilen benze-
tim sonuçları, önerilen kestirim algoritmasının ve ASM sürücü
sisteminin başarımının oldukça iyi olduğunu onaylamaktadır.

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Bölüm 1’de ASM
sürücülerinde kullanılan hız-algılayıcısız vektör kontrolü için
durum ve/veya parametre kestiren yöntemlere ilişkin mevcut li-
teratür verilmiştir. Bölüm 2 ve 3’te sırasıyla ASM’lerin dinamik
modeli ve GKF algoritması ile ilgili detaylar sunulmuştur. Bö-
lüm 4, DVK’lı ASM sürücü yapısı ve benzetim sonuçlarını içer-
mektedir. Son olarak, Bölüm 5’te sonuçlar ve yorumlar ifade
edilmiştir.

2. ASM’lerin Dinamik Modeli
ASM’lerin dinamik modelleri rotor akısı ya da stator akısı te-
melli olarak ifade edilebilmektedir. ASM’lerin stator duran ek-
sen takımındaki gerilim model ve akım model [13] olarak ad-
landırılan rotor akılı dinamik modelleri aşağıdaki eşitlikler ile
ifade edilebilir.

dϕVrα
dt

=
Lr
Lm

[
(vsα −Rsisα)− Lσ

disα
dt

]
(1)

dϕVrβ
dt

=
Lr
Lm

[
(vsβ −Rsisβ)− Lσ

disβ
dt

]
(2)

dϕArα
dt

=
RrLm
Lr

isα −
Rr
Lr
ϕArα − ppωmϕArβ (3)

dϕArβ
dt

=
RrLm
Lr

isβ −
Rr
Lr
ϕArβ + ppωmϕ

A
rα

(4)

ASM’lerin rotor akılı mekanik hareket eşitliği ise Eşitlik (5) ile
verilmiştir.

dωm
dt

=
3ppLm
2JTLr

(
ϕrαisβ − ϕrβisα

)
− BT
JT

ωm −
τl
JT

(5)

Eşitlik (1)-(5)’te vsα, vsβ ve isα, isβ sırasıyla stator gerilim
ve akımlarının stator duran eksen takımı bileşenlerini,Rs veRr
sırasıyla stator ve rotor dirençlerini,Lσ = σLs = Ls−L2

m/Lr
stator geçici endüktansını, σ kaçak föktörünü, Ls, Lr ve Lm sı-
rasıyla stator, rotor ve mıknatıslama endüktanslarını, pp kutup
çifti sayısını, JT motor ve yükün toplam eylemsizliğini, BT ise
motor ve yükün toplam viskoz sürtünme terimini ifade etmek-
tedir.

Bu çalışmada, Eşitlik (1)-(5) ile verilen ASM’ye ait dina-
mik modeller ve hareket eşirliği kullanılarak ϕrα, ϕrβ , ωm ve
τl’nin eş-zamanlı kestiriminin GKF algoritması ile gerçekleşti-
rilmesi için genel ifadesi (6) ve (7)’de verilen rotor akılı göz-
lemleyici modeli oluşturulmuştur.

xk+1 = f(xk, uk) + wk
= A(xk)xk + Buk + wk

(6)

zk+1 = h(xk+1) + vk+1 (Ölçüm Eşitliği)

= Hxk+1 + vk+1

(7)

Burada x, dinamik modele ait durum vektörü, f, durum ve
girişlere ait doğrusal olmayan fonksiyonu, A, sistem matrisi, u,
kontrol giriş vektörü B, giriş matrisi, w, sistem gürültüsü, h, çı-
kışların fonksiyonu, H, ölçme matrisi ve v, ölçme gürültüsüdür.

Genel ifadesi (6) ve (7)’de verilen gözlemleyici modeline
ait matris ve vektörler aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

x =
[
ϕArα ϕArβ ωm τl

]T
, u = [isα isβ ]T

A =


1− RrT

Lr
−ppωmT 0 0

ppωmT 1− RrT
Lr

0 0
3ppLmT

2JTLr
isβ

−3ppLmT

2JTLr
isα 1− BT T

JT

−T
JT

0 0 0 1



B =


RrLmT

Lr
0

0
RrLmT

Lr
0 0

0 0



z =
[
ϕVrα ϕVrβ

]T
, H =

[
1 0 0 0

0 1 0 0

]

3. Genişletilmiş Kalman Fitresi
Bu çalışma kapsamındaϕrα,ϕrβ , ωm ve τl’nin eş-zamanlı kes-
tirimini gerçekleştiren GKF algoritmasına ilişkin genel ifadeler
aşağıda sunulmaktadır.

• Doğrusallaştırma adımı

Fk+1|k =
∂f (x, u)

∂x
|x=x̂k+1

(8)

• Zaman güncellemesi adımı

x̂−k+1 = f (x̂k, uk+1) (9)

P−k+1 = Fk+1PkFTk+1 + Q (10)

• Ölçüm güncellemesi adımı

Kk+1 = P−k+1HT
k+1

[
Hk+1P−k+1HT

k+1 + R
]−1

(11)

x̂k+1 = x̂−k+1 + Kk+1

(
zk+1 −Hk+1x̂−k+1

)
(12)

Pk+1 = P−k+1 −Kk+1Hk+1P−k+1 (13)

Burada, F doğrusal olmayan modeli doğrusallaştırmada
kullanılan fonksiyonu, P−k ve, Pk durum ve parametre kestirim
hatasının önceki ve sonraki kovaryans matrislerini, Kk, Kalman
kazancını, Q, sistem gürültü matrisinin (modelleme hatasının)
kovaryansını, R çıkış gürültü matrisinin (ölçüm hatasının) ko-
varyansını ifade etmektedir.
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Genişletilmiş 
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mŵ

rĵ
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Şekil 1: Önerilen DVK tabanlı sürücü sistemine ait blok diyagram.

4. Benzetim Sonuçları ve Gözlemler
Önerilen kestirim algoritmasını kullanan sürücü sisteminin ba-
şarımı hız teslendirmeleri ve sıfır hızıda kapsayan geniş bir hız
bölgesinde test edilmiştir. DVK’lı hız-algılayıcısız ASM sürücü
sistemi (Şekil 1) anma değerleri Tablo 1’de verilen motor pa-
rametreleri kullanılarak benzetim temelli olarak doğrulanmış-
tır. DVK tabanlı ASM sürücüsünde bulunan kontrolörlerin ta-
mamı geleneksel oransal+integral alıcı (proportional + integral,
PI) kontrolördür. θrf ise stator duran eksenindeki α-ekseni ile
dönen eksen takımındaki d-ekseni arasındaki alan açısıdır.

Tablo 1: ASM parametrelerine ait anma değerleri [11]

RsN [Ω] RrN [Ω] Lls [H] Llr [H]
2.283 2.133 0.0111 0.0111

Lm [H] τl [N.m] Pp nmN [dev/dk]
0.22 20 2 1430

BT [N.m/(rad/s)] JT [kg.m2]

0.001 0.0183

Önerilen GKF algoritmasının başarımını doğrudan et-
kileyen Q ve R matrisleri arzu edilen kestirim başarımını
elde etmek üzere deneme-yanılma yöntemi ile belirlenmiştir.
Örnekleme zamanı (T ) ise 100µs olarak seçilmiştir. Benzetim-
lerde kullanılan gürültü kovaryans matrisleri ve P matrisinin
başlangıç değerleri aşağıda verilmiştir:

Q =diag
{

10−9, 10−9, 10−5, 10−5
}

,
R = diag

{
10−6, 10−6

}
,

P0 = diag {10, 10, 10, 10}.

Benzetim çalışmaları Matlab Simulink yazılımı kullanıla-
rak elde edilmiştir. GKF algoritması ile kestirilen durum ve pa-
rametrelere ait başlangıç değerleri sıfır olarak alınmıştır.

Önerilen GKF algoritmasını kullanan DVK tabanlı ASM
sürücüsünün etkinliğini göstermek amacıyla, geniş bir hız aralı-
ğında (hız terslemeleri ve sıfır hız da dahil) yük momentinde ba-
samak ve doğrusal değişimlerin meydana getirildiği Şekil 2’de
sunulan zorlayıcı senaryo üretilmiştir. Şekil 2’de verilen zorla-
yıcı senaryoda;

• ASM sıfır, çok düşük hız ve hız terslemelerini kapsayan
geniş hız bölgesinde sürülmektedir.

• ASM’ye farklı hızlarda 20 N.m ile -10 N.m arasında ba-
samak ve/veya doğrusal bir şekilde değiştirilen yük mo-
menti uygulanmıştır.

Benzetim çalışmlarından elde edilen kontrol ve kestirim ba-
şarımları Şekil 3’te, kontrol ve kestirim hataları ise Şekil 4’te
sunulmuştur. Şekil 2-4’te ifade edilen (·)r ve (·)M , sırasıyla
referans değişimleri ve ölçülen değerleri, (̂·), kestirilen durum
veya parametreleri, e(·) ise kestirilen değer ile gerçek değer ara-
sındaki hatayı temsil etmektedir.

Benzetim çalısmasından elde edilen sonuçlar incelendi-
ğinde, farklı yük momenti değerleri altında geniş bir hız ara-
lığında τl’nin doğrusal ve/veya basamak şeklinde değişimleri
ile test edilen GKF algoritmasına ait kestirim sonuçları öneri-
len kestiricinin ve dolayısıyla sürücü sisteminine ait başarımı-
nın oldukça iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kestirilen du-
rum ve parametrelerin başlangıç değerleri sıfır olarak seçilme-
sine rağmen kestirimlerin tamamı kısa süre içerisinde gerçek
(referans veya ölçülen) değerine yakınsamaktadır. Özetle, hız-
algılayıcısız DVK tabanlı ASM sürücüleri için gerekli olan tüm
durumlar ϕrα, ϕrβ ve nm ile birlikte τl benzetim ortamında
GKF algoritması ile yüksek bir doğrulukla kestirilebilmektedir.
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Şekil 2: GKF tabanlı hız-algılayıcısız ASM sürücü sistemini
test etmek için kullanılan referans değişimler.
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Şekil 3: GKF tabanlı hız-algılayıcısız ASM sürücü sistemine ait
kestirim ve kontrol sonuçları.
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Şekil 4: GKF tabanlı hız-algılayıcısız ASM sürücü sistemine ait
kestirim ve kontrol hataları.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, DVK’lı hız-algılayıcısız ASM sürücüsü için ge-
rekli olan durumlar ϕrα, ϕrβ ve nm ile birlikte τl kestirimi yeni
GKF algoritması tasarlanarak benzetim ortamında test edilmiş-
tir. Tasarlanan kestiricide ölçüm eşitliğinde stator akımlarının
duran eksen bileşenlerini kullanan önceki çalışmalardan farklı
olarak gerilim model olarak bilinen rotor akısının duran ek-
sen takımı bileşenleri kullanılmaktadır. Tasarlanan kestiricinin
başarımı sıfır hız bölgesini de içeren geniş bir hız aralığında
farklı yük momenti değerleri için üretilen zorlayıcı senaryolar
ile doğrulanmıştır. Elde edilen benzetim sonuçları, GKF algorit-
masına ve bu algoritmayı kullanan hız-algılayıcısız ASM sürü-
cüsüne ait başarımın oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.
ASM’nin sıcaklık ve frekans gibi çalışma koşulları ile değer-
leri değişebilen stator ve rotor direnci, kestirim algoritmasının
başarımını etkilemektedir. Bu değişimlerin GKF algoritmasına
güncellenmesi sonraki çalışmalar olarak planlanmaktadır.
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Özetçe
Bu çalışma ile endüstride oldukça yaygın bir kullanım ala-

nına sahip olan düşürücü tip DA-DA dönüştürücüler için yeni
bir model öngörülü kontrol (MÖK) tekniği sunulmuştur. Deney-
sel veriler kullanılarak lineer modele sahip sistemin harici gi-
rişli otoregresif (ARX) modeli geliştirilmiş ve MÖK içerisinde
tahmin modeli olarak kullanılmıştır. Benzer yöntemle tersine
model geliştirilerek kontrol prosesine dahil edilmiş ve kısa sü-
reli bozuculara karşı tedbir alınmıştır. Parametreleri literatürde
mevcut olan bir DA-DA dönüştürücü üzerinde yapılan MAT-
LAB/Simulink çalışmaları ile sunulan kontrol yönteminin yet-
kinliği onaylanmıştır.

Abstract
In this study, a new model predictive control (MPC) al-

gorithm is introduced for the DC-DC buck converters that are
widely used in the industry. Employing the experimental data,
an ARX model is developed for the system, which has a linear
time-invariant mathematical model. This model is employed in
the MPC as the estimation model. A similar method is adop-
ted to get an inverse model for the system. The inverse model
is included in the control system to solve the short term distur-
bance problem. The performance of the new control method is
demonstrated by the results of MATLAB / Simulink studies in
which a DC-DC converter with well-known parameters in the
literature is employed.

1. Giriş
DA-DA dönüştürücülerin çıkış geriliminin ayarlanması hem
güç elektroniği hem de otomatik kontrol için ilgi çekici bir konu
olmuştur. Dönüştürücülerin endüstriyel elektronik, bilgisayar-
lar, güç kaynakları ve motor sürücüler gibi geniş bir uygulama
alanına sahip olması onların kontrol mühendisliği için önemli
bir konuma sahip olmalarını sağlamıştır. Bu nedenle farklı kont-
rol teknikleri ile dönüştürücünün hem çıkış gerilimi sabit tu-
tulmak istenmiş hem de bozuculara karşı dayanımı arttırılmaya
çalışılmıştır [1, 2, 3]. MÖK yaklaşımı da doğrusal olmayan sis-
temleri fiziksel kısıtlamalar altında dahi kontrol edebilme yete-

niğinden ötürü endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kulla-
nılmaktadır [4, 5, 6].

MÖK sistemin gelecekte nasıl davranacağını tahmin ede-
rek, olası hatalara karşı önlem alacak şekilde kontrol işareti üre-
tir. Tahmine dayalı kontrol işlemlerini yürütebilmesi için pa-
rametreleri tam olarak bilinen bir modele ihtiyaç duyulur [7].
Bu durum tahmin modelinin öngörülü kontrolörün performansı
üzerindeki etkisini de göstermektedir. Sistemleri matematik-
sel olarak ifade edebilmek için elektriki devre analiz metod-
ları ve/veya mekanistik denklikler kullanılabilir [8, 9]. Ayrıca
deneysel verilerde sistem modelleme çalışmalarında kullanılır.
Belirli çalışma koşulları için kayıt altına alınmış olan parametre
bilgileri (örneğin; giriş parametresi ve çıkış parametresi) farklı
yöntemler kullanılarak istenilen giriş-çıkış karakteristiğini sağ-
layan matematiksel model elde edilir. Yapay sinir ağı, bulanık
mantık, ARX model ve harici girişli otoregresif hareketli orta-
lama (ARMAX) modeli kullanılarak reel sistemler modellenir
[6, 10, 11, 12]. İhtiyacı karşılamak ve doğrusal olmayan sistem-
leri modelleyebilmek için tahmin modeli doğrusal ve doğrusal
olmayan fonksiyon bloklarının kaskad bağlantısından oluşturu-
labilir [11, 13]. Düşürücü tip DA-DA dönüştürücüleri model-
lemek için küçük işaret modeli ve ortalama modeli gibi elekt-
riki kurallara dayalı matematiksel ifadeler daha önceden kul-
lanılmıştır [8, 14, 15]. Ayrıca deneysel veriler üzerine kurul-
muş yapay sinir ağı modeli de başarı ile kontrol uygulamalarına
dahil edilmiştir [6]. Eğer dönüştürücünün doğrusal modeli göz
önüne alınırsa, ARX veya ARMAX modellerinin de deneysel
veriye dayalı model olarak geliştirilebileceği ve kontrol algorit-
ması içerisine dahil edilebileceği anlaşılır.

Bu çalışmada düşürücü tip DA-DA dönüştürücünün deney-
sel veriye dayalı modelini oluşturmak için ARX modeli kullanı-
lacaktır. MÖK yapısında tahmin işlemlerinde geliştirilen ARX
modeli kullanılarak diğer model yapılarına (durumu-uzayı mo-
deli, yapay sinir ağı) göre daha az işlem yükü ile aynı perfor-
mansın elde edilmesi planlanmaktadır.

Çalışmanın devamı şu şekilde planlanmıştır: Bölüm 2 ile
dönüştürücünün durum-uzayı modeli sunulmuştur. Tahmin mo-
deli ve MÖK ile ilgili paylaşımlar Bölüm 3 altında yapılmıştır.
Geliştirilen kontrolörün performans inclemesi ise Bölüm 4 ile
sunulmuştur. Bölüm 5 ile çalışma sonlandırılmıştır.
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2. Düşürücü Tip DA-DA Dönüştürücü
Modeli

Deneysel veriye dayalı model yapısı hakkında karar verebil-
mek için sistemin mekanistik modeli incelenmeli, doğrusal ve
doğrusal olmayan fonksiyon blokları belirlenmelidir. Yukarıda
belirtildiği gibi ortalama model veya küçük işaret modeli ça-
lışmalarından herhangi birisi tercih edilebilir. Şekil 1’de sürekli
akım modunda çalışan dönüştürücü devresi verilmiştir. Devrede
S anahtar, D serbest dolaşım diyotu, L filtre endüktansı, R yük
direnci ve C filtre kondansatörüdür. Anahtar, bobin, diyot ve
kondansatör parasitik dirençleri sırasıyla ranh, rL, rd ve rC ile
verilmiştir. Şekilde verilen devre anahtarın açık veya kapalı ol-
ması halinde farklı matematiksel denklikler ile ifade edilebile-
cektir. Şekil 2 ve anahtar konumu dikkate alınarak yüksek fre-
kansta anahtarlanan dönüştürücünün matematiksel modeli aşa-
ğıdaki gibi elde edilir [8, 16].

Şekil 1: Temel düşürücü tip DA-DA dönüştürücü devresi.

Şekil 2: Düşürücü tip DA-DA dönüştürücüde elektriki işaretle-
rin anahtar pozisyonuna bağlı değişimleri.

T anahtarlama periyodu ile çalışan devrede d doluluk oranı
olmak üzere, 0 < t < dT aralığında anahtar kapalı ve dT <

t < T aralığında ise anahtar açık konumdadır. Her iki durumda
devre farklı eşitlikler ile ifade edilecektir.

• Bobin akımı ve kondansatör gerilimi durum değişken-
leri, yük gerilimi çıkış işareti olmak üzere, anahtarın ka-
palı durumu için akım ve gerilim denklikleri aşağıdaki

gibi elde edilir.

L
diL(t)

dt
= −

(
ranh + rL +

RrC
R+ rC

)
iL(t)

− R

R+ rC
vC(t) + vg(t)

(1)

C
dvC(t)

dt
=

R

R+ rC
iL(t)− 1

R+ rC
vC(t) (2)

vo(t) =
RrC
R+ rC

iL(t) +
R

R+ rC
vC(t) (3)

• Anahtarın açık durumu için durum değişkenlerine ve çı-
kışa ait eşitlikler aşağıdaki gibi elde edilecektir.

L
diL(t)

dt
=

(
rd + rL −

RrC
R+ rC

)
iL(t)

− R

R+ rC
vC(t)

(4)

C
dvC(t)

dt
=

R

R+ rC
iL(t)− 1

R+ rC
vC(t) (5)

vo(t) =
RrC
R+ rC

iL(t) +
R

R+ rC
vC(t) (6)

Yukarıdaki denklemlerde vg kaynak gerilimini, iL bobin akı-
mını, vC kondansatör gerilimini ve vy yük gerilimini göster-
mektedir.

Sabit değerli kaynak gerilimi (Vg) giriş işareti ve yük ge-
rilimi çıkış işareti olacak şekilde sistemin durum uzayı gösteri-
mini elde etmek mümkündür. Buna göre, anahtarın kapalı devre
durumu için (7) ve (8) yazılabilir.

ẋ(t) = Aonx(t) +Bonu(t), (7)

y(t) = Conx(t) (8)

Benzer şekilde anahtarın açık devre durumu için (9) ve (10)
geçerli olur.

ẋ(t) = Aoffx(t) +Boffu(t), (9)

y(t) = Coffx(t) (10)

Yukarıdaki (7)-(10) denklemlerinde görülen durum vek-
törü, giriş ve çıkış işaretleri ile durum matrisleri aşağıdaki gibi
sunulur.

x(t) =

[
iL(t)

vC(t)

]
(11)

u(t) = Vg, y(t) = vy(t) (12)

Aon =

[
−1
L

(
ranh + rL + RrC

R+rC

)
−R

L(R+rC)
R

C(R+rC)
−1

C(R+rC)

]
(13)

Bon =

[
1
L

0

]
, Con =

[
RrC
R+rC

R
R+rC

]
(14)

Aoff =

[
−1
L

(
rd + rL − RrC

R+rC

)
−R

L(R+rC)
R

C(R+rC)
−1

C(R+rC)

]
(15)

Boff =

[
0

0

]
, Coff =

[
RrC
R+rC

R
R+rC

]
(16)

Anahtarlamanın doluluk oranını işleme dahil eder ve bir
ağırlıklandırma olarak kullanırsak, (17) denklemi ile sunulan
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sistemin bir periyottaki çalışmasını ifade eden eşitliklere ula-
şılır.

A = AonD +Aoff (1−D),

C = ConD + Coff (1−D),

B = (Aon −Aoff )

[
IL
Vy

]
+ (Bon −Boff )Vg

(17)

Denklem (17)’de görülenD doluluk oranı kalıcı hal değeri,
IL bobin akımı kalıcı hal değeri, Vy yük gerilimi kalıcı hal de-
ğeri ve Vg kaynak gerilimi kalıcı hal değeri olarak verilebilir.
Eşitlikler (13)-(16)’yi (17) içerisine aldığımızda aranan durum-
uzayı gösterimi elde edilmiş olur.

A =

[
−1
L

(
rx + rL + RrC

R+rC

)
−R

L(R+rC)
R

C(R+rC)
−1

C(R+rC)

]
,

rx = Dranh + (1−D)rd, C =
[

RrC
R+rC

R
R+rC

]
,

B =

[
1
L

((rd − ranh)IL + Vg)

0

] (18)

Doluluk oranı tabanlı ağırlıklandırma ile elde edilen (18)
denklemi doğrusal olmayan bir sistem olan düşürücü tip DA-
DA dönüştürücünün doğrusal denklemler ile ifade edilebildiğini
göstermektedir. Buradan hareketle, devrenin modellenmesinde
temel zaman serilerinden olan ARX modelini kullanabileceği-
miz sonucuna varabiliriz.

3. Kontrol Sistemi
Geribeslemeli kontrol teknikleri hatanın meydana gelmesini
bekler ve daha sonrasında ise hata işaretini kullanarak sistem
çıkışını referans değere yaklaştırmak için harekete geçer. MÖK
ise tahmin modelini kullanarak sistemin belirli kontrol işaretle-
rine vereceği tepki üzerinden kontrol çalışmalarını yürütür. Bu
sayede gelecekte belirli zamanlarda meydana gelmesi bekleni-
len hata değerlerini kullanmış olur. Başka bir ifade ile hatanın
meydana gelmesine müsade etmez (etmemeye çalışır). Bu du-
rum göstermektedir ki tahmin modeli MÖK performansı üze-
rinde oldukça etkindir [6, 7]. Açıklamalar MÖK yapısını iki alt
başlıkta incelemenin uygun olduğunu ortaya koyar. Tahmin mo-
deli ve kontrol işaretinin üretilmesi. Aşağıda ilk olarak tahmin
modeli hakkında açıklamalar yapılacak, daha sonra ise kontrol
işaretinin üretilmesi aşaması ele alınacaktır.

3.1. Tahmin Modeli

Öngörülü kontrolör, üzerinde işlem yapabileceği parametreleri
bilinen bir modele ihtiyaç duyar. Bu model mekanistik olabile-
ceği gibi deneysel veriler kullanılarak geliştirilen bir model de
olabilir [11, 17]. Doğrusal zamanla değişmeyen matematiksel
modele sahip olan düşürücü tip DA-DA dönüştürücünün yapay
sinir ağı ile modellenmesi oldukça başarılı sonuçlar vermiştir
[6]. Bu çalışmada ise dönüştürücünün matematiksel modeline
dayanarak, ARX deneysel modeli tercih edilmiştir. ARX mo-
dele ait temel ifadeler (19)-(21) ile sunulmuştur [11, 18].

ŷ(t) =
B̂(q−1)

1 + Â(q−1)
u(t), (19)

B̂(q−1) = b̂1q
−1 + · · ·+ b̂nbq

−nb, (20)

Â(q−1) = â1q
−1 + · · ·+ ânaq

−na (21)

Denklemlerde âi ve b̂j tahmin modeli skaler katsayı de-
ğerleridir, q−1 zaman ekseninde geri yayılım operatörüdür. Bu
modelin istenilen çıktıyı üretebilmesi için skaler katsayılar eni-
yileştirilmelidir. En küçük kareler optimizasyon algoritması de-
neysel veriye dayalı modelleme çalışmalarında oldukça başarılı
sonuçlar vermektedir [11, 18, 19]. Denklem (22) ile tanımlanan
bir maliyet fonksiyonu üzerinden eniyileme işlemleri yürütüle-
bilir.

ŷ(t) = θ̂Tϕ,

θ̂ =
[
â1 . . . âna b̂1 . . . b̂nb

]T
,

ϕ = [ −y(t− 1) . . . −y(t− na) u(t− 1)

. . . u(t− nb) ]T ,

J
(
θ̂
)

=
1

2N

N∑
t=1

ε2
(
t, θ̂
)
,

ε(t) = y(t)− ŷ(t)

(22)

Denklemde θ̂ katsayı vektörü, ϑ parametre vektörü, y(t)

sistem çıkışı, ŷ(t) model çıkışı, ε tahmin hatası, y(t − i) sis-
tem çıkışının y(t− iT ) değeri ve u(t− i) ise kontrol işaretinin
T -örnekleme zamanı olmak üzere t − iT anında kayıt edilen
değeridir. Eğer θ̂-vektörü eniyileme işlemlerine devam edilirse,
genel bir kayba uğramadan aşağıdaki sonuca ulaşılır [11, 18].

θ̂(k) = θ̂(k − 1) + γ(k)R−1(θ̂)λ(θ̂), (23)

R(θ̂) ≈ 1

N

N∑
t=1

∂ε(t, θ̂)

∂θ̂

∂εT (t, θ̂)

∂θ̂
, (24)

λθ̂ =
∂J

∂θ̂
=

1

N

N∑
t=1

ε(t)
∂ε

∂θ̂
(25)

Yukarıda R(θ̂) maliyet fonksiyonunun Hessianı, λ(θ̂) ma-
liyet fonksiyonunun gradyanı ve γ ise serbest seçimli adım kat-
sayısıdır. Eğer yeterli sayıda veri toplanır ve iteratif olarak kul-
lanırsa, hedef katsayı vektörü elde edilecektir.

3.2. Model Öngörülü Kontrol

Yukarıda tahmin modeli elde edilmiştir. Bu model aşağıdaki
gibi bir maliyet fonksiyonu içerisinde kullanılırsa, kontrol işa-
retinde amaca uygun artım bir sonraki örnekleme anında uygu-
lanmak üzere elde edilebilecektir [7, 11, 20].

JmokA =

np∑
i=1

(ysp(k + i|k)− ŷ(k + i|k))2

+

nc−1∑
j=0

λ (∆u(k + j|k))2
(26)

Denklemde ysp(k + i|k) k. örnekleme zamanı bilgileri
ile tahmin edilen referans değerdir (tahmin ufku boyunca re-
ferans değerin sabit kaldığı varsayılır), ŷ(k+ i|k) k. örnekleme
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anında tahmin edilen k + i gelecek zamandaki sistem çıkışı-
dır, ∆u(k + j|k) k + j anında uygulanacak olan kontrol sis-
temindeki değişimdir, np tahmin ufku, nc kontrol ufku ve λ
ağırlık değeridir. Maliyet fonksiyonu ile işlemlere devam ede-
bilmek için tahmin ufku boyunca sistem çıkışı hesaplanmalı-
dır. Denklem (27)’de verilen G-matrisi sistemin birim basamak
cevabı katsayılarından oluşmak üzere, (28)’de sunulan maliyet
fonksiyonu ile (29)’da verilen kontrol sinyali değişimleri elde
edilir. Gerçek sisteme ise ∆ug-vektörünün yalnızca ilk elemanı
uygulanabilecektir.

G =



g1 0 . . . 0

g2 g1 . . . 0
...

...
. . .

...
gnc gnc−1 . . . g1

...
...

. . .
...

gnp gnp−1 . . . gnp−nc+1


(27)

JmokB = (F −G∆ug)T (F −G∆ug)

+ (∆ug)T W∆ug

(28)

∆ug =
(
GTG+W

)−1

GTF (29)

Yukarıda W ağırlık matrisi ve F ise zorlanmamış sistem
çıkışıdır.

4. Benzetim Sonuçları
Bu bölümde parametreleri bilinen bir düşürücü tip DA-DA dö-
nüştürücünün ARX modeli oluşturulacak ve farklı çalışma ko-
şulları altında MÖK’ün performans analizleri yapılacaktır. Şe-
kil 3 ile görselleştirilen blok şema yapısında sistem ile dönüştü-
rücü temsil edilmiştir. Devre elemanlarının değerleri Tablo1 ile
sunulmuştur.

Şekil 3: Kontrol sistemi blok şema gösterimi.

Yukarıdaki şekilde uc(k) kontrolör çıkışını, up(k) tersine
model tarafından tahmin edilen kontrol sinyalini ve u(k) ise
toplam kontrol sinyalini göstermektedir. Tersine model de bir
ARX modelidir, tıpkı sistem modeli gibi tanımlama işlemlerin-
deki eniyileme yöntemi ile elde edilir. Bu modelin farkı ise giriş
işareti olarak sistem çıkışını ve toplam kontrol işaretini kullanıp
bozulma olmayan durumdaki sistemin kontrol işaretini tahmin
etmesidir. up(k) − u(k) bize kısa süreli bozuculardan kaynak-
lanan model hatalarını giderme şansı vermektedir. Son olarak,
şekilde görülen ζ(k) sensör hatalarını temsil etmektedir ve ça-
lışmalarımıza σ2 = 1 × 10−8 varyanslı beyaz gürültü olarak
dahil edilmiştir.

Tablo 1: Düşürücü tip DA-DA dönüştürücünün parametre de-
ğerleri [6].

Parametre Değeri Birimi
Giriş gerilimi 12 V

Endüktans 100 µ H
Kondansatör 220 µ F
Yük direnci 72 Ω

Anahtarlama frekansı 20 kHz

ARX modelini geliştirmede kullanılacak olan veri küme-
sini elde etmek için Şekil 4’de görülen rassal olarak üretilmiş
girişler 0.8 s boyunca sisteme uygulanmış ve 50 µs örnekleme
zamanı ile Şekil 5’te görülen çıkış işareti kayıt altına alınmıştır.
Yapılan denemeler sonucunda na = 4 ve nb = 3 için iste-
nilen model performansına ulaşıldığı görülmüştür. Kayıtlı veri-
lerin 12000’i tanımlama işlemlerinde kullanılmış ve iterasyon
adımlarında elde edilen ortalama karesel hata değişimleri Şe-
kil 6 ile sunulmuştur.
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Şekil 4: Rassal kontrol sinyali veri seti.
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Şekil 5: Yük gerilimi örnek veri seti.

Model performansını onaylama amacı ile kayıtlı verilen
4000’i kullanılmış, görsel sonuçlar Şekil 7 ile paylaşılmıştır. Şe-
kilde görülen onaylama çalışmaları için ortalama karesel hata
2.27× 10−4 olarak hesaplanmıştır.

Tahmin ufku np = 9 ve kontrol ufku nc = 3 tercih-
leri ile geliştirilen kontrolör nominal çalışma koşulları altında
farklı referans gerilim değerleri için test edilmiştir. Sistem ce-
vabı Şekil 8 ile ve kontrol işaretinin zamana göre değişimi de
Şekil 9 ile verilmiştir. Tüm referans değerlerine ulaşılmış olsa
da Vref = 5V ve 3V için düşük genlikli salınımlar engelle-
nememiştir. Bunun nedeni ise ARX modelinin bu noktalarda
gerçek sistemden düşük değerli de olsa sapmalar göstermesi-
dir. Buna karşılık Vref = 6V ve 4V değerlerinde salınımların
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Şekil 6: Optimizasyon süreci ortalama karesel hata değişimi.
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Şekil 7: Düşürücü tip DA-DA dönüştürücü tahmin modeli doğ-
rulama sonuçları.
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Şekil 8: Nominal çalışma koşulları için MÖK kontrol sonuçları.
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Şekil 9: Nominal çalışma koşullarında elde edilen kontrol işareti
ve tersine model kontrol işareti tahmini.

engellendiği görülmektedir. Söz konusu referans değerlerine ait
çalışma noktalarında ARX model ve gerçek sistem eşdeğer dav-
ranış sergilemişlerdir. Benzetim sonuçlarının sayısal değerlen-
dirmesi Tablo 2 ile sunulmuştur.

Çalışma ortamına bağlı olarak DA-DA dönüştürücünün gi-
riş gerilimi değişebilir. Kontrolörün böyle bir durumda başarılı
olup/olmama durumunu incelemek için 0.4s’lik benzetim çalı-

Tablo 2: MÖK nominal çalışma koşulu performans kriterleri.

Referans Ts (ms) OS% MSE
3 32 0 0.2320
6 35 0 0.2122
4 38 0 0.2055

Şekil 10: Kaynak gerilimi değişimi durumunda kontrolör per-
formansı.
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Şekil 11: Yük direnci değişimi durumunda kontrolör perfor-
mansı.

ması yapılmış ve sonuçları Şekil 10 ile sunulmuştur. Çalışma-
nın t = 0.15s’nde kaynak gerilimi 12V’tan 15V’a çıkmakta ve
t = 0.30s anında tekrar 12V’a düşmektedir. Her iki durumda
da geçici rejim yaklaşık 50ms sürmekte ve salınımın maksimum
genliği 5V referans değeri için 20% olarak elde edilmektedir.

DA-DA dönüştürücüler sabit değerli yük haricinde ihtiyaca
bağlı olarak değişken değerli yükleri beslemek için de kullanıla-
bilirler. Bu durumu sistemin nominal değerlerinden sapma gibi
düşünebilir ve bozulma olarak değerlendirebiliriz. Kontrolörün
yük değişimine karşı ne kadar başarılı olduğunu anlamak için
0.4s’lik bir benzetim çalışması yapılmıştır. Yük direnci t = 0.2

anında 72Ω değerinden 160Ω değerine çıkarılmıştır. Yük geri-
liminin zamana göre değişimi Şekil 11 ile verilmiştir. Yaklaşık
50 ms süren geçici rejimde OS% = 20% gibi bir maksimum
salınım değeri ortaya çıkmıştır. Şekilden görüldüğü gibi farklı
yük değerleri için denetleyici referans değeri yakalamıştır.

Son olarak tersine model’in etkisini görmek amacı ile za-
mana bağlı olarak yavaş yavaş değişen yük durumu incelen-
miştir. Toplam 0.6s süren benzetim çalışması içersinde t =

0.2s’den itibaren yük direnci 72Ω’dan yavaş yavaş 160Ω’ kadar
arttırılmıştır. Şekil 12 ile sunulan gerilim değişimi kontrolörün
yeterliliğini ispatlamaktadır. Şekil 13 ise sabit çıkış gerilimi ve
zamanla artan yük direncinin bir sonucu olarak meydana gelen
yük akımını göstermektedir.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

520



0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Zaman (s)

4

6

8

G
e
ri

li
m

 (
V

)
Referans

Yük Gerilimi

Şekil 12: Rampa fonksiyonu değişimli yük için gerilim cevabı.
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Şekil 13: Rampa fonksiyonu değişimli yük için akım cevabı.

5. Sonuçlar
Endüstriyel uygulamalarının yoğunluğu nedeni ile düşürücü tip
DA-DA dönüştürücülerin kontrolü cezbedici bir çalışma alanı
haline gelmiştir. Mekanistik modele dayalı kontrolörlerin kulla-
nıldığı sistemlere alternatif olarak, deneysel veri tabanlı modele
dayalı MÖK çalışmamızda sunulmuştur. Lineer zamanla değiş-
meyen mekanistik modele sahip sistemin ARX modeli gelişti-
rilmiştir. Ayrıca kısa süreli bozuculara karşı ise tersine model
geliştirilmiş ve Şekil 3’te görüldüğü gibi kontrol sürecine en-
tegre edilmiştir. Önerilen kontrol sistemi nominal çalışma ko-
şulu, kaynak gerilimi bozulması ve yük direnci değişimi gibi
durumlar altında MATLAB/Simulink ortamında yapılan benze-
tim çalışmaları ile test edilmiştir. Şekil 8, 10 ve 11’den her bir
durum için referans işaretin yakalandığı görülür.
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Özetçe 

Bu çalışmada, tek fazlı inverter ve tam köprü dc-dc çevirici için 

ayrı ayrı lineer olmayan denetleyici tasarlanmış ve 

denetleyicilerin kararlılıkları model tabanlı Lyapunov kararlılık 

analizi ile doğrulanmıştır. Tasarlanan inverter çıkış voltajı 

denetleyicisi gradyant tabanlı çıkış hattı iç direnç tahminicisi ve 

sistem-yük belirsizliklerini bir gürültüymüş gibi kabul ederek 

sisteme kararlılık sağlayan gürbüz denetleyiciden oluşmaktadır. 

Tam köprü dc-dc çevirici için tasarlanan denetleyici ise 

yumuşak gürbüz denetleyicidir. Geleneksel gürbüz 

denetleyiciler(yüksek frekans ve yüksek kazanç tabanlı) sistem 

aktuatörleri üzerinde çatırtı olarak adlandırılan yüksek frekanslı 

salınımlar meydana getirirler. Yumuşak gürbüz denetleyiciler 

diğer gürbüz denetleyicilere göre daha az salınımın oluşmasını 

sağlar. Elde edilen kararlılık analizi sonuçları simülasyon 

çalışmalarıyla da desteklenmiştir.  

Abstract 

In this work, two distinct nonlinear controllers for single-phase 

inverter and full bridge dc-dc converter are designed. The 

stability of these controllers are approved by model based 

Lyapunov stability analysis. Designed inverter output 

controller consists of a gradient based internal resistance 

estimator and a controller that provides stability to the system 

accepting uncertaintities of load-system as a noise. On the other 

hand, a smooth robust output voltage controller is designed for 

full bridge dc-dc converter. Conventional robust controllers 

(high frequency or high gain) causes high-frequency 

oscillations known as chattering effect on system actuators. 

Smooth robust controllers causes less chattering effect 

compared to conventional controllers. Obtained stability 

analysis results are supported by simulation studies. 

1. Giriş 

Tek fazlı inverterler kesintisiz güç kaynaklarında kritik görevli 

yükleri beslemek için geniş ölçüde kullanılır. İnverterin 

kontrolü için seçilecek kontrol stratejisi farklı performans 

kriterlerini içinde barındırdığı için önemlidir. Bu kriterler, sıfıra 

yakın kararlı hal hatası, hızlı dinamik cevap, doğrusal ve 

doğrusal olmayan yükler altında yüksek kararlılık gibi 

özelliklerdir. Yukarıda bahsedilen performans kriterlerini 

sağlamak amacıyla literatürde farklı çalışmalar yer almaktadır.  

 Tam köprü dc-dc çeviriciler de güç kaynaklarının önemli 

bir bileşenidir. Çıkış voltajı ve akımının doğru regüle edilmesi 

çıkış yükünün veya cihazının beklenen performansta çalışması 

için önemlidir.  

Temel olarak hem tam köprü dc-dc çevirici hem de  inverter 

bir PWM çeviricidir ve yapıları doğrusal değildir. Bu nedenle 

doğrusal denetleyicilere kıyasla lineer olmayan denetleyiciler 

çeviricilerin performansını daha geniş bir çalışma noktasında 

optimize edebilirler. Parametrik belirsizlikler sabit ya da 

yavaşça değişen karakterde olduğunda adaptif kontrol 

uygulanabilir diğer taraftan sistem belirsizlikleri norm tabanlı 

bir fonksiyon ile sınırlanabiliyorsa gürbüz kontrol teorisi 

uygulanabilir. 

Lyapunov fonksiyonu tabanlı kontrol stratejisi dc-dc 

çeviricilerinin[1], üç fazlı ac-dc çeviricilerinin [2]- [3], tek fazlı 

şebeke bağlantılı fotovoltaik inverterlerin[4] mükemmel 

dinamik cevap ve yüksek genlikli geçici rejim sinyalleri altında 

kararlılığa sahip olmalarını sağladığı görülmektedir.  

  [5]’da yapılan çalışmaya kadar tek fazlı inverterlerde 

Lyapunov fonksiyon tabanlı kontrol stratejisinin 

uygulanmadığı görülmektedir. Üstlüne üstlük adaptif[6] ve 

gürbüz[7]-[8] kontrol yaklaşımının tek fazlı inverterler için 

beraber şimdiye kadar uygulanmadığı bilinmektedir. Bu 

çalışmanın ilk kısmında Lyapunov fonksiyonu tabanlı adaptif 

ve gürbüz denetleyici tek fazlı inverter için geliştirilmiştir. 

Önerilen bu denetleyicinin verimliliği simülasyon 

çalışmalarıyla desteklenmiştir.  

Çalışmanın ikinci kısmında literatürde RISE[9] olarak 

bilinen Lyapunov fonksiyonu tabanlı bir yumuşak gürbüz 

denetleyici  tam köprü dc-dc çeviricinin çıkış voltajının 

kontrolü için geliştirilmiştir. Geleneksel gürbüz denetleyiciler 

(yüksek frekans ve yüksek kazanç tabanlı) sistem aktuatörleri 

üzerinde çatırtı olarak adlandırılan yüksek frekanslı salınımlar 

meydana getirirler. Yumuşak gürbüz denetleyiciler diğer 

gürbüz denetleyicilere göre daha az salınımın oluşmasını 

sağlar. Önerilen bu denetleyicinin verimliliği de simülasyon 

çalışmalarıyla desteklenmiştir.  

Çalışmanın bu bölümden sonraki  içeriği şu şekilde 

özetlenebilir. 2. bölümde tek fazlı inverterin dinamik modeli ta- 

nıtılmıştır. Bu model inverter hata dinamiğinin oluşturulmasına 

ve model tabanlı lineer olmayan denetleyicinin tasarımına 

zemin oluşturacaktır.  3. bölümde inverter kontrol motivasyonu, 

4. bölümde kontrol motivasyonu ve model bilgisi birleştirilerek 
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inverter hata dinamiğinin çıkarımı anlatılmıştır. 5. Bölümde ise 

hata dinamiği ve seçilen Lyapunov fonksiyonunun yardımıyla 

denetleyici tasarımı ve kararlılık analizi gösterilmiştir. 6. 

bölümle beraber çalışmanın ikinci kısmının anlatılması başlar. 

Bu bölümde basitleştirilmiş tam köprü dc-dc çevirici modeli 

tanıtılır. 7. bölümde kontrol motivasyonu anlatıldıktan sonra 8. 

Bölümde hata dinamiğiyle beraber kontrol sinyalinin tasarımı 

anlatılmaktadır. 

Son olarak 9. ve 10. bölümlerde simülasyon çalışmalarının 

sonuçlarına yer verilmiştir. 

2. Tek Fazlı İnverter Dinamik Modeli 

Şekil 1’de gösterilen inverter topolojisinde  T1, T2, T3, T4  

anahtarlama elemanlarını, V0 çıkış voltajını, u kontrol sinyalini, 

Vs giriş dc voltaj kaynağını, L çıkış endüktansını, R endüktans 

uçları arasındaki iç direnci, 𝑖𝐿  endüktans akımını, 𝐼0  çıkış 

akımını ve C çıkış kapasitansını temsil etmektedir. İnverterin 

çalışması Kirchhoff gerilimler kanununu kullanarak  aşağıdaki 

eşitliklerle verilebilir. 

 

        𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖𝐿 = 𝑢𝑉𝑠 − 𝑉0                                                           (1) 

        𝐶
𝑑𝑉0

𝑑𝑡
= 𝑖𝐿 − 𝐼0                                                                 (2) 

3.  Inverter Kontrol Motivasyonları 

 İnverter çıkış voltajını istenen voltaj değerine ulaşmasını 

sağlamak asıl kontrol amacımızdır. Bunun yanında istenen 

voltaj değeriyle çıkışta ölçülen voltaj değeri arasındaki fark 

hata ve hatanın türev değerini sıfır değerine ulaştırmak ikinci 

kontrol amacımızdır. Üçüncü bir kontrol amacımız hata ve 

hatanın türevini sıfıra doğru götürürken çıkış ana hattı içinden 

geçen endüktans akımı değerini belli bir aralık içinde sınırlı 

tutmak, dördüncü kontrol amacımız ise hat iç direnci r’nin 

tahminini sabit bir değere ulaştırmaktır. Belirtilen bu kontrol 

motivasyonlarını  aşağıdaki matematiksel ifadelerle belirtmek 

mümkündür. 

        𝑒 = 𝑉0
∗ − 𝑉0 → 0                                                            (3) 

       
𝑑𝑒

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(𝑉0

∗ − 𝑉0) → 0                                                        (4) 

 

Yukardaki denklemlerde e hatayı, 𝑉0
∗  ise istenen çıkış 

voltajı değerini temsil etmektedir. 

4. Inverter Hata Dinamiği 

Kontrol etmek istediğimiz sistem çıkışı çıkış voltajı olduğu 

için ikinci dereceden bir dinamik sistemle karşı karşıya  

Şekil 1: Tek Fazlı İnverter Topolojisi 

kalmaktayız. (3) numaralı hata denklemini sistem modeline 

taşımak amacıyla filtrelenmiş hata sinyali: 

 

         𝑟 = �̇� + 𝛼𝑒                                                                    (5) 

Şeklinde tanımlanır. Yukardaki sinyalin türevinin ise 

        �̇� = �̈� +  𝛼�̇�                                                                    (6) 

olduğu kolayca görülmektedir.  (2) numaralı denklemden 

doğruca 

        𝑉0̇ =
𝑖𝐿−𝐼0

𝐶
                                                                        (7) 

        𝑉0 =̈
𝑖�̇�−𝐼0̇

𝐶
                                                                         (8) 

denklemleri elde edilir. (1) ve (2) numaralı denklemlerden 

          𝑖�̇� =
𝑢𝑉𝑠−𝑉0−𝑅𝑖𝐿

𝐿
                                                                (9) 

Denklemini elde ettikten sonra bu denklem (8)’de  yerine 

yazılırsa 

         𝑉0
̈ =

𝑢𝑉𝑠−𝑉0−𝑅𝑖𝐿

𝐿𝐶
−

𝐼0̇

𝐶
                                                        (10) 

Bu durumda hata sinyalinin birinci ve ikinci türevleri aşağıdaki 

duruma gelir. 

         �̇� = 𝑉0
∗̇ −

𝑖𝐿−𝐼0

𝐶
                                                              (11) 

         �̈� = 𝑉0
∗̈ −

𝑢𝑉𝑠−𝑉0−𝑅𝑖𝐿

𝐿𝐶
−

𝐼0̇

𝐶
                                              (12) 

(6) numaralı denklemde yukarıdaki denklemler yerlerine 

konursa, 

    �̇� =  𝑉0
∗̈ −

𝑢𝑉𝑠−𝑉0−𝑅𝑖𝐿

𝐿𝐶
−

𝐼0̇

𝐶
+ 𝛼(𝑉0

∗̇ −
𝑖𝐿−𝐼0

𝐶
)               (13) 

İfadesi elde edilir. Yukarıdaki ifadenin her iki tarafı da CL/Vs 

İle çarpılırsa (6) denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

𝐶𝐿

𝑉𝑠
�̇� = −𝑢 +

𝐶𝐿

𝑉𝑠
𝑉0

∗̈ +
1

𝑉𝑠
(𝑉0 + 𝑅𝑖𝐿) + 𝐿

𝐼0̇

𝑉𝑠
+ 𝛼(

𝐶𝐿

𝑉𝑠
𝑉0

∗̇ −
𝐿(𝑖𝐿−𝐼0)

𝑉𝑠
)    (14) 

(14) denklemi daha okunabilir şekilde, 

𝐶𝐿

𝑉𝑠
�̇� = −𝑢 + 𝑁 + 𝑓 + 𝑊𝜃                                                   (15) 

N≜
1

𝑉𝑠

𝑉0 +
𝐶𝐿

𝑉𝑠

𝑉0
∗̈ + 𝛼(

𝐶𝐿

𝑉𝑠

𝑉0
∗̇ −

𝐿(𝑖𝐿−𝐼0)

𝑉𝑠

) 

𝑓 ≜ 𝐿
𝐼0̇

𝑉𝑠

 

Şeklinde ifade edilebilir. Bu ifadede; 𝑁 bilinen ve ölçülebilen 

sistem parametrelerinden oluşan terimi, 𝑓  ölçülemeyen yük 

akımı türevinin bulunduğu terimi, W 𝜃  ise lineer olarak 

parametrelere ayrılabilen 𝜃 =r ve W= 𝑖𝐿 𝑉𝑠⁄  bileşenlerinden 

oluşan terimi ifade etmektedir. C ve L bilinmekte çıkış 
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endüktansının bulunduğu hattın iç direnci r bilinmemektedir. 𝐼0̇ 

ölçülememekte, Vs, I0, iL, V0  ölçülebilmektedir. 

5. Inverter Denetleyici Tasarımı ve Lyapunov 

Kararlılık Analizi 

𝑓 ve �̂�  sırasıyla ölçülemeyen yük akımının türevi ve çıkış 

endüktansının bulunduğu hattın iç direncinin tahmini olarak 

gösterilirse bu durumda kontrol sinyali aşağıdaki gibi 

tanımlanabilir. 

𝑢 = 𝑘𝑟 + 𝑉𝑅 + 𝑓 +  𝑊�̂� + 𝑁                                   (16) 

(16) numaralı denklemde VR terimi inverterin dinamik 

değişimlere cevabını hızlandırmak amacıyla (17) 

denklemindeki şekilde tasarlanabilir. 

            𝑉𝑅 =
𝜌2𝑟

||𝜌|||𝑟||+𝜖
, 𝜌 ∈ ℝ                                             (17)    

(16)    denkleminde ifade edilen kontrol sinyalinin istenilen 

kontrol motivasyonlarını sağlayıp sağlamadığını analiz etmek 

için (18)’daki Lyapunov fonksiyonunu kullanalım. V(0)=0 ve 

r,𝜃 → ∞ iken V→ ∞ olmak üzere, 

            𝑉 =
1

2
𝑟𝑇 𝐶𝐿

𝑉𝑠
𝑟 +

1

2
�̃�𝑇Γ−1�̃�                                (18) 

Şeklinde tanımlanır. Bu ifadede çıkış endüktansı tahmin hatası 

(19)’de gösterildiği şekilde tanımlanmıştır. 

              𝜃 ≜  𝜃 − 𝜃                                                                (19) 

(18)’de gösterilen Lyapunov fonksiyonunun türevi ise, 

            �̇� = 𝑟𝑇 𝐶𝐿

𝑉𝑠
�̇� + 𝜃𝑇Γ−1 𝑑

𝑑𝑡
𝜃                                      (20) 

Şeklinde ifade edilir. (20)’de, 

         
𝑑

𝑑𝑡
�̃�= −

𝑑

𝑑𝑡
�̂�                                                        (21) 

olduğundan (21), (20)’de yerine konursa Lyapunov 

fonksiyonunun türevi (22)’de gösterildiği gibi olur. 

        �̇� = 𝑟𝑇 𝐶𝐿

𝑉𝑠
�̇� − �̃�𝑇Γ−1 𝑑

𝑑𝑡
�̂�                                     (22) 

Tahmin hatası (23)’deki gibi tasarlanıp (22)’de yerine 

konursa  (24)’deki denklem elde edilir. 

       
𝑑

𝑑𝑡
�̂� = Γ𝑊𝑇𝑟                                                        (23) 

      �̇� = 𝑟𝑇 𝐶𝐿

𝑉𝑠
�̇� − �̃�

𝑇
𝑊𝑇𝑟                                           (24) 

(16), (24)’de yerine konursa, 

     �̇� = 𝑟𝑇(𝑓 + 𝑊𝜃 − 𝑘𝑟 −
𝜌2𝑟

||𝜌|||𝑟||+𝜖
)- 𝜃𝑇𝑊𝑇𝑟                 (25)     

Bunun yanısıra |𝑓|≤||𝜌|| olduğunu varsayarak, 

     �̇� ≤ 𝑟𝑇(𝑓 − 𝑘𝑟 −
𝜌2𝑟

||𝜌|||𝑟||+𝜖
)                                           (26) 

Yukarıdaki denklem aşağıdaki gibi bir üst sınıra sahiptir. 

�̇� ≤ −𝑘𝑟2 + 𝜌. ||𝑟||-
𝜌2𝑟2

||𝜌|||𝑟||+𝜖
                                     (27) 

 (27)’de son iki terimin paydaları eşitlenirse 

�̇� ≤ −𝑘𝑟2 + 𝜖                                                            (28) 

Olduğu kolayca görülebilir. 

(18) ve (27) numaralı eşitsizliklerden, 

      𝑉 ≤ 𝑉(0)𝑒−𝛾𝑡 +
𝜖

𝛾
(1 − 𝑒−𝛾𝑡)                              (29)      

𝛾 = 2𝑘                                                                         (30) 

Bu durumda, 

       𝑟(𝑡) ≤ √𝐴 + 𝐵𝑒−2𝑘                                                       (31) 

(30) numaralı denklemde, 

       𝐴 = 
𝜖

𝑘
,  𝐵 = 𝑒(0)2 −

𝜖

𝑘
                                                    (32) 

Şeklindedir. Böylece 𝑒 = 0 𝑣𝑒 �̇� = 0 denge noktaları, 𝑒(0) =
0 şartı sağlanması durumunda orjinden maksimum 𝜖 𝑘⁄  kadar 

uzak kalırlar. Bunun sonucu olarak (17) denklemindeki tüm 

sistem durumları ve çıkışları her 𝑡 > 0  durumunda 

sınırlandırılabilir durumda kalırlar. 

6. Tam Köprü Dc-Dc Çevirici Dinamik Modeli  

Sistemin kaçak endüktans ve trafo karşılıklı endüktans değerleri 

ihmal edilerek elde edilen dinamik modeli (33) ve (34)’de 

gösterilmektedir. 

         
𝑢𝑉𝑖

𝑛
= 𝑁 + 𝐿𝑖�̇� + 𝑉0                                                     (33) 

          𝐶𝑉0̇ = 𝑖𝐿 − 𝐼0                                                               (34) 

(33) ve (34)’deki denklemlerdeki, u kontrol sinyalini, 𝑉𝑖 giriş 

voltajını, 𝑁  diyot ve snubber uçlarındaki potansiyel farkını 

temsil etmektedir. (33) ve (34) denklemlerinden ikinci 

mertebeden tek bir denklem elde etmek için (34) denkleminin 

türevini alıp (33)’de yerine yazdığımızda, 

           𝑉0̈ =
1

𝐿𝐶
[

𝑢𝑉𝑖

𝑛
− 𝑁 − 𝑉0] −

𝐼0̇

𝐶
                                       (35) 

Elde edilir. Analizde kolaylık sağlaması açısından, 

           𝑓 ≜
1

𝐿𝐶
[𝑁 + 𝑉0] +

𝐼0̇

𝐶
                                                  (36) 

Şeklinde bir ifade tanımlıyoruz. Böylelikle (35)’deki sistem 

modeli (37)’deki gibi ifade edilebilir. 
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            𝑉0̈ + 𝑓 =
1

𝐿𝐶

𝑢𝑉𝑖

𝑛
                                                           (37) 

          7. Dc-Dc Çevirici Kontrol Motivasyonu  

𝑖𝐿
∗ referans akım sinyali olmak üzere, amacımız hata sinyali 

e’yi ve r’yi 0’a götürmektir. 

          𝑒 = 𝑉0
∗ − 𝑉0                                                                (38) 

          r= �̇� + 𝛼𝑒                                                                     (39) 

8. Dc-Dc Çevirici Kontrol Sinyalinin Tasarımı 

Analize (38) ile tanımlanmış olan  filtrelenmiş hata performansı 

sinyalini kullanarak yeni bir filtrelenmiş hata indeksi olan 𝑠 ∈
ℝ terimini, 

 

          𝑠 =  �̇� + 𝑟                                                                     (40) 

           

şeklinde tanımlayarak başlıyoruz. (40), hata ve hatanın türevleri 

kullanılarak aynı zamanda, 

         𝑠 = �̈� + (𝛼 + 1)�̇� + 𝛼𝑒                                               (41) 

biçiminde de düzenlenebilir. s(t)’nin denetim sistemi altında 

zamana göre değişimi ise, 

        �̇� = 𝑉0⃛
∗

−
1

𝐿𝐶

�̇�𝑉𝑖

𝑛
+ 𝑓̇(. ) + (𝛼 + 1)�̈� + 𝛼�̇�                   (42) 

Yukardaki ifadeye filtrelenmiş hata sinyali toplanıp 

çıkartılarak, 

       �̇� = 𝑁(𝑉0, 𝑉0̇, 𝑉0,̈ 𝜃)-r-�̇�                                                 (43) 

ifadesini elde ederiz. (43) ifadesinde, 

     𝑁 ≜  𝑉0⃛
∗
+ 𝑓̇(. ) + (𝛼 + 1)�̈� + 𝛼�̇� + 𝑟                             (44) 

biçiminde tanımlanmış olup, 𝑁(𝑉0, 𝑉0̇, 𝑉0,̈ 𝜃) sinyalinde sistem 

durumlarının yerine istenilen sistem durumları yerleştirilerek 

elde edilen 𝑁𝑑 sinyali de (43) ifadesinde eklenip çıkartılarak 

    �̇� = −𝑟 − �̇� + 𝑁 − 𝑁𝑑 + 𝑁𝑑                                            (45) 

 denklemi elde edilebilir. Yukardaki denklemde kullanılan 𝑁𝑑 

fonksiyonunu  

    𝑁𝑑 = 𝑉0⃛
∗

+
𝜕𝑓(𝑉0

∗,𝑉0
∗̇ ,𝜃)

𝜕𝑉0
                                                     (46) 

olarak da ifade edebiliriz. 𝑁𝑑   ve 𝑁�̇�  ∈  𝐿∞  sonsuz olduğu 

aşikardır. Sistem durumlarını ihtiva eden 𝑁  ile istenilen 

durumları ihtiva eden 𝑁𝑑 arasındaki fark da, 

     �̃� ≜ 𝑁 − 𝑁𝑑                                                                   (47) 

olarak tanımlanmıştır. (45) denklemini (47) ifadesini 

kullanarak yeniden düzenleyelim: 

      �̇� = −𝑟 − �̇� + 𝑁𝑑 + �̃�                                                   (48) 

(48)’de yer alan denetleyici sinyalinin türev değerini 

     �̇� =
𝑛𝐿𝐶

𝑉𝑖
 [ (𝑘𝑠 + 1)𝑠 + 𝛽𝑠𝑔𝑛(𝑟)]                                    (49) 

   𝛽 > 0 olacak şekilde bir kazanç kat sayısı ile ayarlarsak yeni 

tanımladığımız filtrelenmiş hata değerinin kapalı çevrim 

dinamik modelini, 

      �̇� = −(𝑘𝑠 + 1)𝑠 − 𝛽𝑠𝑔𝑛(𝑟) + 𝑁𝑑 − 𝑟+ �̃�                    (50) 

şeklinde elde ederiz. Denetleyici sinyali (48)’deki ve 𝛽 >
| 𝑁𝑑(𝑡)| + 𝑁�̇�(𝑡)|  olduğunda  lim

𝑡→∞
{𝑠(𝑡), 𝑟(𝑡)} = 0 olduğunu 

göstermek için pozitif Lyapunov fonksiyonunu aşağıdaki gibi 

alalım. 

𝑉 =
1

2
𝑟2 +  

1

2
𝑠2 + 𝛽|𝑟(𝑡0)| − 𝑟(𝑡0) − 𝑁𝑑(𝑡0) − ∫ 𝑠(𝑁𝑑 −

𝑡

𝑡0

𝛽𝑠𝑔𝑛(𝑟))𝑑𝜏                                                                         (51) 

(51)’deki fonksiyonun zamana göre türevi alınırsa: 

      �̇� = 𝑟�̇� + 𝑠�̇� − 𝑠(𝑁𝑑 − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑟))                                       (52) 

      �̇� = −𝑟2 − (𝑘𝑠 + 1)𝑠2 + 𝑠�̃�                                                (53) 

olur. Diğer taraftan 𝑁 ≤̃ 𝜌(||𝑧||)||𝑧|| , 𝑧 = [𝑠   𝑟]𝑇  olduğunu 

dikkate alarak yukarıdaki denklemin üst sınırı: 

      �̇� = −||𝑧||
2

+ [|𝑠|𝜌(||𝑧||)||𝑧|| − 𝑘𝑠|𝑠|2]                     (54) 

şeklinde olur. 𝑘𝑠 >  
1

4
𝜌2(||𝑧||)  şeklinde tasarlandığında  �̇� 

ifadesinin üst sınırı 

       �̇� = −(1 −
𝜌2(||𝑧||)

4𝑘𝑠
)||𝑧||2                                               (55) 

şeklinde ifade edilebilir. Yukarıdaki denklem sinsilesinden 

görülebileceği üzere r,s ∈  𝐿∞ ∩ 𝐿2  olmaktadır. r ve s’in 

sınırlanabilir olması s’in tanımından �̇� ∈ 𝐿∞  olduğu 

gözlemlenebilir. Yani r düzenli olarak sürekli bir fonksiyondur. 

Barbalat Lemma’nın direkt uygulanmasından lim
𝑡→∞

𝑟 = 0 

yargısının doğruluğu ispatlanmış olur. Standart sinyal izleme 

yöntemleriyle  �̇� ∈  𝐿∞  olduğu dolayısıyla lim
𝑡→∞

𝑠 = 0  olduğu 

ispatlanmış olur. Geri dönüp denetim sinyali ifadesinin 

türevinin integral ifadesini alıp sisteme uygulanacak gerçek 

denetimi hesaplarsak, 

𝑢 =
𝑛𝐿𝐶

𝑉𝑖
[(𝑘𝑠 + 1)𝑟(𝑡) + (𝑘𝑠 + 1)𝑟(0) + ∫ ((𝑘𝑠 + 1)𝑟 +

𝑡

0

𝛽𝑠𝑔𝑛(𝑟)) 𝑑𝜏]                                                                        (56) 

ifadesini elde ederiz. Denetim sinyali dönüştürme oranı, filtre 

bobin endüktansı, çıkış kapasitansı ve giriş voltaj değerine 

bağlıdır. Filtre bobin endüktansı, çıkış kapasitansı zamanla 

değiştiğinden bu parametrelerin gerçek zamanda yüksek 

doğruluklu tahmini denetim sinyalinin etkinliğini arttıracaktır. 

9. Inverter Simülasyon Sonuçları 

Simülasyonda bipolar PWM modülasyon bloğuyla inverter 

yapısı içerisindeki mosfet modellerinin anahtarlanması 

sağlanmıştır. Simülasyonlara 20kHz. anahtarlama frekansıyla 

başlanmış 500kHz. frekansına  kadar çıkılmıştır. 20 kHz.  
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Şekil 2: Tam Köprü Dc-Dc Çevirici Topolojisi 

anahtarlama frekansında maksimum 0.85V hata genliğine 

ulaşılırken 200 kHz. anahtarlama frekansında bu büyüklük 0.2 

volta kadar düşmüştür. Literatürde günümüz modern güç 

çeviricilerinin 1 MHz. anahtarlama frekansına kadar çıktığı 

görülürken bazı referans kaynaklar 100 kHz anahtarlama 

frekansı üzerine çıkmamayı önermektedir. Bu nedenle bu 

çalışmadaki simülasyonlar 100  kHz. anahtarlama frekansı 

kullanılarak yapılmıştır. Yük 50 ohm’luk bir dirençle temsil 

edilmiştir. 

İnverter giriş voltajı DC 400V mertebesindedir. Bu değer 

ac-dc bir boost çevirici tarafından ideal olarak üretilebileceği, 

şebeke gerilimi tepe değerinin de 312-325 volt arasında gibi bir 

genlikte olması nedeniyle seçilmiştir. İnverter çıkışındaki 

arzulanan referans voltaj 230 √2 sin(wt)’dir. Simülasyon 

çalışmalarında elde edilen çıkış voltajı hata genliği, kontrol 

sinyali ve çıkış voltajı aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. 

 

Şekil 3: Inverter Çıkış Voltajı Hata Grafiği 

     

 

Şekil 4: Inverter Kontrol Sinyali Grafiği 

 

 

Şekil 5: Endüktans İç Direnci Tahmin Grafiği 

10. Tam Köprü Dc-Dc Çevirici Simülasyon 

Sonuçları 

Simülasyon çalışmalarında  yumuşak gürbüz algoritmasının 

(RISE) verimliliği test edilmiştir. Rezistif özellikteki bir yükün 

terminalleri arasındaki potansiyel farkının 27.65V olması 

istenmiştir. Simülasyon sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

 

               Şekil 6: Dc-Dc Çevirici Çıkış Voltajı Grafiği 

 

 

Şekil 7: Dc-Dc Çevirici Kontrol Sinyali Grafiği 
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11. Sonuçların Değerlendirilmesi 

  Simülasyon çalışmalarının hiçbirinde  başlangıçta hatada ani 

bir artma görülmemiştir, aksine ani bir şekilde düşmüş ve 

simülasyon çalışmalarında verilen kararlı hal durumundaki 

maksimum değerlerin dışına çıkmamıştır. Kontrol sinyallerini 

değerlendirecek olursak, inverter kontrol sinyali sınır değerlere 

yakındır ve sistem kapasitesi neredeyse maksimum seviyede 

kullanılmaktadır. Öte yandan dc-dc çevirici kontrol sinyali 

istenen çıkış voltajı değerinin genlik küçüklüğü sebebi 

dolayısıyla da sınır değerin (1), bir hayli altında kalmakta bu da 

sistem verimliliğinin artmasını sağlamaktadır. Simülasyon 

grafiğine göre dc-dc çeviricinn voltaj hata sinyalinin kararlı hal 

genliği 10-4 mertebesindedir.   

Teşekkür 

Bu çalışma Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş bünyesinde devam 

eden AR-GE projeleri kapsamında Motorsport bölümü 

çalışanlarının desteğiyle yapılmıştır. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, bir DC motorun konum kontrolü, PID ve 

Bulanık Mantık kontrol yöntemleri kullanılarak gerçek 

zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Sistem girişine farklı 

referans değerleri uygulanarak, konumdaki değişimlerin 

istenilen referans değerine getirilmesi amaçlanmıştır. 

Sistem için gerekli programlama MATLAB-Simulink 

ortamında Waijung blok setleri yardımıyla geliştirilmiştir 

ve STM32F4 mikro-denetleyicisinde gerçek zamanda 

Canon FN38 S modelindeki DC motor üzerinde 

uygulanmıştır. Sistemi tanımlamak için en uygun 

modellerden biri olan ‘Kara Kutu’ model yaklaşımından 

faydalanılmıştır. Sisteme PID kontrol uygulanırken, 

parametreler Ziegler-Nichols ve Tyreus-Luyben ayarlama 

yöntemleri kullanılarak iki farklı şekilde bulunmuştur. 

Daha sonra sisteme Bulanık mantık kontrolörü 

uygulanmıştır. İki farklı PID değerleri ve Bulanık mantık 

yöntemlerinin deneysel sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: DC Motor, Bulanık Mantık Kontrol, 

PID Kontrol, Gerçek Zamanlı Kontrol 

Abstract 

In this study, the position control of a DC motor was 

performed in real time using PID and Fuzzy Logic control 

methods. The aim of this paper is to change the position to 

the desired reference value when different reference values 

are applied to the system. It was programmed in 

MATLAB-Simulink environment with the help of 

Waijung block sets and it was applied to STM32F4 

microcontroller in real time on DC motor model of Canon 

FN38 S. Black box mode is the one of the best model of 

the system identification. While PID control was applied 

to the system, the parameters were found in two different 

ways using the Zeigler-Nichols and Tyreus-Luyben 

adjustment methods. Then, Fuzzy logic controller was 

applied to the system. Two different PID values and fuzzy 

logic methods were compared. 

Keywords: DC Motor, Fuzzy Logic Control, PID Control, 

Real Time Control 

 

 

 

1. Giriş 

Günümüzde sürekli gelişen teknoloji sayesinde DC 

motorlar, endüstride robotik ve otomotiv sektörleri olmak 

üzeri birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. DC 

motorların, endüstride tercih edilmesinin sebepleri kolay 

bulunabilir ve ucuz fiyatlara sahip olmalarıdır. Aynı 

zaman da DC motorların matematiksel modelleri kolayca 

elde edilebildiği için bu motorları deneysel olarak kontrol 

etmek ve gerçek zamanlı bir şekilde, sisteme uygulamak 

mümkündür. 

Bu sistemleri kontrol etmek için en çok kullanılan yöntem 

PID kontroldür. PID kontrol cihazlarının esnekliği ve 

güvenilirliği nedeniyle, bugün kontrol döngülerinin % 

95'inden fazlası bu yöntemle yapılmaktadır. PID kontrol 

yöntemlerinden en çok kullanılanı ise PI kontroldür. PID 

kontrol sistemleri matematiksel modele ihtiyaç 

duymasıyla birlikte doğrusal olmayan sistemlerde doğru 

sonuçlar vermemektedir. 

 Bulanık Mantık kontrol sistemleri ise doğrusal olmayan 

sistemler üzerinde daha doğru sonuçlar vermektedir. 

Bunların yanı sıra PID kontrol sistemleri net (0 veya 1) 

fakat Bulanık Mantık kontrol sistemleri 0 ile 1 arasında 

doğruluk derecelerine sahiptir. Şekil 1’de bulanık ve 

bulanık olmayan dizi örneği verilmiştir [1-2]. 

 

Şekil 1: Bulanık ve bulanık olmayan dizi 

Bu çalışmada Ziegler-Nichols ve Tyreus-Luyben ayarlama 

yöntemleri ile ayarlanmış PID ve Bulanık Mantık kontrol 

yöntemlerinin STM32F4 mikrodenetleyicisinde gerçek 

zamanda sistem performansları karşılaştırılmıştır [9-10]. 

Bu mikrodenetleyicinin seçilmesinin nedeni 168 MHz de 

çalışması ve ARM tabanlı bir işlemciye sahip olmasıdır. 

ARM tabanlı işlemciler 32 bitlik yapıları sayesinde 8 bitlik 

yapılara göre oldukça hızlıdır. 
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2. Sistem Tanımlama 

Bir sistemi tanımlamak için sisteme ait matematiksel 

modeli sadece fiziksel yasalar ve kabuller ile modellemek 

her zaman gerçek zamanlı sistemlerde istenilen sonucu 

veremeyebilir. Bununla birlikte üzerinde çalışılan 

sistemlerin parametrelerine de her zaman ulaşmak 

mümkün olmayabilir. Bu durumlarda sistemleri 

tanımlamak için Kara Kutu Modeli kullanılır. 

Kara Kutu Modeli yaklaşımında, sistemi tanımlamak için 

sadece deneysel veriler kullanılır. Bu modelde sisteme 

rastgele girişler uygulanır ve bu girişler karşısında 

sistemin vereceği çıkış verileri kullanılarak matematiksel 

denklem çeşitli programlar vasıtasıyla hesaplanır. 

Bu çalışmada sistemi modellemek için kullanılan program 

Matlab System Identification Toolbox’dır. Şekil 2’de 

görülen giriş ve çıkış için sistemin transfer fonksiyonu 

(Denklem 1) %96,59 benzerlik oranında Matlab tarafından 

oluşturulmuştur. 

𝑇. 𝐹 =  
1,460,000

𝑠2+1888𝑠+6.747
                                             (1) 

 

Şekil 2: Transfer fonksiyonu oluşturulan giriş çıkış 

sinyalleri 

Oluşturulan transfer fonksiyonun doğruluğu için Şekil 

3’de verilen kontrol verisi uygulanmıştır ve %91,16 

benzerlik oranı gözlemlenmiştir[3]. 

 

Şekil 3: Kontrol verisinin giriş çıkış sinyalleri 

 

3. PID Kontrol Modeli 

PID kontrol yöntemi, geri beslenen sinyal ile giriş 

sinyalinin farkının çıkartılmasından sonra elde edilen hata 

sinyalinin oransal, integral ve türev değerleri ile çarpılıp 

toplanması sonucunda oluşan kontrol sinyalinin sisteme 

uygulanması prensibine dayanır. 

 

Şekil 4: Genel PID kontrol yapısı 

PID kontrol yönteminde çıkışın giriş sinyalini takip 

edebilmesi için 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 , 𝐾𝑑   katsayılarının istenilen sistem 

performansını gerçekleştirecek şekilde ayarlanması 

gerekir. Burada KP oransal sabiti, Ki integral sabiti ve KD 

ise türev sabiti ifade etmektedir [4].  

Bu ifadelerin değişimi ile sistem performanslarının nasıl 

değiştiği Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: PID parametrelerinin sistem performansı 

üzerindeki etkileri[4] 

 Yüzde  

Aşım 

Yükselme 

Zamanı 

Oturma 

Zamanı 

Kalıcı  

Durum 

Hatası 

Kp Artar Azalır Az 

değişir 

Azalır 

Ki Artar Azalır Artar Ortadan 

Kaldırır 

Kd Azalır Az 

değiştirir 

Azalır Az 

değiştirir 

 

3.1. Kapalı Çevrim Ziegler-Nichols Modeli 

1942 yılında J.G. Ziegler ve N.B. Nichols tarafından 

bulunun bu yöntemde PID katsayılarını hesaplamak için 

sistemin basamak veya frekans cevap verilerinden 

yararlanılır. Bu yöntem bilinen en eski parametre 

hesaplama yöntemlerinden biridir. 

Bu yöntemin avantajı parametreleri hesaplamak için 

matematiksel modele ihtiyaç duymamasıdır. PID 

parametrelerini hesaplamak için sadece sistemin kapalı 

çevrim cevabına ihtiyaç duymaktadır.  

Sistemin parametrelerini bulmak için integral ve türevsel 

sabitleri 0 olarak ayarlamak gerekir. Böylelikle sisteme 

sadece oransal sabit etki eder ve sistemi kararlılık 

bölgesinde maksimum sürekli salınım yapması gereken 

oransal sabit değeri (Kpmax) ve bu değerdeki sistemin 

salınım periyodu (Pu) belirlenir. Ziegler-Nichols 

modelinde istenilen değerler elde edildikten sonra oransal 
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kazanç (Kp), integral zaman sabiti (Ti) ve türevsel zaman 

sabiti (Td) değerleri basit hesaplamalar ile elde edilir[5]. 

Tablo 2: Ziegler Nichols PID parametreleri[6] 

Kontrolör Kp Ti Td 

P 0.5 Kpmax - - 

PI 0.45 Kpmax Pu/1.2 - 

PID 0.6 Kpmax Pu/2 Pu/8 

 

İstenilen kontrol tipi belirlendikten sonra PID 

parametreleri Tablo 2’de verilen şekilde hesaplanır. 

İntegral sabiti (Ki) ve türevsel sabiti                                           

(Kd) değerlerini hesaplamak için Denklem 2 ve 3’de 

verilen denklemler kullanılır. Buradaki T değeri gerçek 

zamanlı sistemin örnekleme zamanı (Ts) değeridir [3].  

Ki =
KP∗𝑇

Ti
            (2)      

Kd =
KP∗Td

𝑇
                                                      (3) 

 

Şekil 5: DC motorun kritik Kp kazancının bulunması 

Şekil 5’te gerçek zamanlı sistemimizde kritik Kp kazancını 

elde etmek için oransal sabit yavaş yavaş arttırılmış ve 

Kpmax değeri 1.45, Pu değeri 0.0038 olarak hesaplanmıştır. 

Denklem 2 ve 3’den yararlanılarak Tablo 3’deki PID 

katsayıları hesaplanmıştır ve bu değerlerin verilen referans 

karşısında gerçek zamanlı sistem üzerinde verdiği cevap 

Şekil 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 3: Ziegler-Nichols yöntemi ile belirlenen PID 

katsayıları 

Kp 𝐓𝐢 𝐓𝐝 

0.87 0.0019 0.00047 

𝐊𝐩 𝐊𝐢 𝐊𝐝 

0.87 0.4578 0.4089 

 

 

Şekil 6: Ziegler Nichols modeli ile hesaplanan 

katsayıların DC motor üzerindeki yanıtı 

3.2. Tyreus-Luyben Modeli 

Tyreus-Luyben yöntemi Ziegler-Nichols modeli ile benzer 

çıkarılışlara sahiplerdir. Bu yöntem, PID katsayılarını daha 

korunumlu bir şekilde elde etmektedir ve Ziegler-Nichols 

yönteminden daha büyük sönümleme katsayısı ve daha 

büyük zaman sabitlerine sahiptir. 

Bu yöntem ile PID parametrelerini hesaplamak için 

Ziegler -Nichols yöntemi ile aynı yönelimi izlemek 

gerekmektedir. Bu yöntemin sonucunda kontrolör olarak 

sadece P kontrol yöntemi uygulanamamaktadır [7]. 

Tablo 4: Tyreus Luyben PID parametreleri[6] 

Kontrolör Kp Ti Td 

PI Kpmax/3.2 2.2 Pu - 

PID Kpmax/3.2 2.2 Pu Pu/6.3 

 

Bu çalışmada, PID katsayılarını hesaplamak için Şekil 

5’deki    Kp kazancı ve Pu değerleri kullanılmıştır ve 

sisteme uygulamak üzere Tablo 5 oluşturulmuştur. Şekil 

7’de ise tablodaki katsayılara göre oluşturulan kontrolör 

sisteme uygulanmıştır. 

Tablo 5: Tyreus-Luyben yöntemi ile belirlenen PID 

katsayıları 

Kp 𝐓𝐢 𝐓𝐝 

0.6590 0.0083 0.0006 

𝐊𝐩 𝐊𝐢 𝐊𝐝 

0.6590 0.0794 0.3954 
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Şekil 7: Tyreus Luyben modeli ile hesaplanan 

katsayıların DC motor üzerindeki cevabı 

4. Bulanık Mantık 

Bulanık mantık, 1965 yılında Lotfi A. Zadeh tarafından 

geliştirilen kesinlik ifade etmeyen bilgilerin kullanılması 

ile sistemlere karar verebilme özelliğini adapte etme 

mantığına dayanmaktadır. Bu yöntem, sistemlerin 0 ile 1 

arasında farklı üyelik derecelerine sahip olmasından dolayı 

doğrusal olmayan sistemlerde daha doğru sonuçlar 

vermektedir [8].  

Bulanık mantık kontrol yönteminde, gelen giriş sinyalleri 

öncelikle bulandırılır ardından bulandırılan girişler 

koşullara tabi tutulur ve sonuçlar oluşturulur. Bu 

sonuçların anlamlı bir çıkış haline gelebilmesi için üst üste 

yığılıp bir durulama yöntemi ile durulama yapılır [11]. 

 

Şekil 8: Hatanın, hatanın değişiminin ve çıkışın üyelik 

fonksiyonu 

Gerçek zamanlı sistemlerde işlem yükünden dolayı en 

kolay üyelik fonksiyonu tanımla şekli üçgen formdur. Bu 

sebepten dolayı çalışmada, üyelik fonksiyonları 9 farklı 

bölgeye bölünmüştür ve üçgen şeklinde tanımlanmışlardır 

(Şekil8). Bu üyelik fonksiyonları; NVB (Negatif Çok 

Büyük), NB (Negatif Büyük), NM (Negatif Orta), NS 

(Negatif Küçük), Z (Sıfır), PS (Pozitif Küçük), PM (Pozitif 

Orta), PB (Pozitif Büyük) ve PVB (Pozitif Çok Büyük) 

şeklinde tanımlanmışlardır. 

 

 

 

 Tablo 6: Bulanık Mantık kural tablosu 

 

Belirlenen bu 9 elemanlı üyelik fonksiyonları için iki giriş 

karşısında 81 adet kural oluşturulabilir. Kurallar 

oluşturulurken sistemde hata ve hatanın değişimi 

değerlerinde sistemin nasıl bir çıkışa sahip olması 

gerektiği tanımlanmalıdır. Birden fazla girişe sahip 

sistemlerde, her kural “ve”, “veya” yapıları ile 

oluşturulmaktadır.  Tablo 6’da bu çalışmadaki 81 elemanlı 

kural tablosu yukarıda verilmiştir. 

 

Şekil 9: Bulanık Mantık kural tablosunun yüzey grafiği 

Bu 81 elemanlı sistemin yüzey grafiği Şekil 9’da 

gösterilmiştir. Bu yüzey grafiği sistemimizin farklı 

değerler karşısında nasıl bir sonuca sahip olduğunu ve 

değerler arasındaki değişimlerde sistemin keskin 

geçişlerini görmemizi sağlar. Oluşturulan yüzey grafiğinin 

yumuşak geçişli olması sistemde ani değişimleri engeller. 

Tanımlanan bulanık mantık kontrolörünün gerçek zamanlı 

sistem üzerindeki sonucu Şekil 10’da verilmiştir. 

 NV
B 

NB N
M 

NS Z PS PM PB 
 

PV
B 

NV
B 

NV
B 

NV
B 

NB NB NM NM NS NS Z 

NB NV
B 

NB NB NM NM NS NS Z PS 

N
M 

NB NB NM NS NS NS Z PS PS 

NS NB NM NS NS NS Z PS PS PM 

Z NM NM NS NS Z PS PS PM PM 

PS NM NS NS Z PS PS PS PM PB 

PM NS NS Z PS PS PS PM PB PB 

PB NS Z PS PS PM PM PB PB PV
B 

PV
B 

Z PS PS PM PM PB PB PV
B 

PV
B 
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Şekil 10: Bulanık Mantık yönteminin DC motor 

üzerindeki cevabı 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada gerçek zamanlı DC motora her bir PID 

parametre bulma ve bulanık mantık yöntemi için referans 

olarak 300° girişi uygulanmıştır. Bu farklı yöntemlerin 

birbirleri arasındaki sistem performansları Tablo 7’de 

değerlendirilmiştir.  

Tablo 7: Sistem performanslarının karşılaştırılması 

 Yükselme 

Zamanı 
(ms) 

Oturma 

Zamanı 
(ms) 

Yüzde 

Aşım 
(%) 

Kalıcı 

Durum 
Hatası 

(%) 

Ziegler 
Nichols 

 
1.8 

 
32 

 
30 

 
0.53 

Tyreus 

Luyben 

 

1.8 

 

14 

 

31.06 

 

0.7 

Bulanık  

Mantık 

 

6.5 

 

8.2 

 

0 

 

24.25 

 

Sistem performansları incelendiği zaman iki farklı PID 

katsayısı hesaplama yönteminin birbirlerine göre farklı 

üstünlükleri bulunmaktadır. Tyreus-Luyben yöntemi, 

Ziegler-Nichols yöntemine göre daha büyük zaman 

sabitlerine sahip olmasından dolayı integral sabiti türev 

sabitine oranla daha küçük değerlerde kalmaktadır. 

Bundan dolayı Tyreus-Luyben yönteminin oturma zamanı 

Ziegler-Nichols yönteminden daha iyi sonuçlar 

vermektedir. Öte yandan, Ziegler-Nichols yöntemi ise 

integral sabitinin yüksek olmasından dolayı daha küçük 

kalıcı durum hatası değerine sahip olmaktadır.  

Bu iki yöntemi bulanık mantık kontrol yöntemi ile 

kıyasladığımız zaman, bulanık mantık kontrol yönteminin 

diğer iki yönteme oranla çok daha büyük kalıcı durum 

hatası değerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Bulanık mantık kontrol yöntemi kendi iç yapısı gereği PD 

tipi bir PID kontrol sistemine benzetilebilmektedir. 

İntegral ifadesine sahip olmamasından dolayı kontrol 

yönteminin sonucunda kalıcı durum hatası 

gözlemlenebilmektedir. Literatürde bunun önüne geçmek 

için birçok farklı araştırma bulunmaktadır. 

Bu iki farklı PID parametre bulma yöntemin ve bulanık 

mantık kontrol yönteminin sistem üzerindeki değerleri 

incelendiğinde CANON FN38 S DC motoru için Tyreus -

Luyben yönteminin diğerlerine oranla daha iyi sonuç 

verdiği gözlemlenmiştir. 
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Özetçe- Artan endüstriyel ihtiyaçlar, gelişen malzeme 

bilimi ve elektronik sistemler yeni nesil olarak 

adlandırılan motorların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu motorlardan biri de piezoelektrik 

ultrasonik motorlardır. Ultrasonik motorlar, özellikle 

modelleme ve tasarım ilkeleri bakımından son yıllarda 

oldukça önemlidir. Bu motorlar yüksek hızda hareket, 

yüksek hassasiyet ve mükemmel konumlandırma gibi 

özellik isteyen yerlerde kullanılırlar. Bu motorların en 

büyük dezavantajı verimi düşük ve maliyeti yüksektir. 

Yapılan çalışmalar kullanılacak alana göre verimi 

yükseltmeye ve maliyeti düşürmeye yöneliktir.  

Bu çalışmamızda yeni nesil motorlar arasında ismini 

oldukça sık duyduğumuz ultrasonik motorlar 

incelenecektir. İlk olarak tarihsel gelişimi ve literatüre 

yapılmış olan katkılara değinilecek daha sonra bu 

motorun türleri ve özelliklerinden bahsedilecektir. 

Anahtar kelimeler: Yeni nesil motorlar, piezoelektrik 
ultrasonik motorlar, verim, maliyet, tarih, özellik, katkılar 

Abstract-   Increasing industrial needs, developing 

materials science and electronic systems have led to the 

emergence of a new generation of engines. One of these 

motors is piezoelectric ultrasonic motors. Ultrasonic 

motors have received much attention in recent years, 

espicially in terms of modeling and design principles. 

These motors enable us to achieve parameters such as 

high speed motion, high precision and excellent 

positioning. It is also contemplated that these motors may 

replace conventional electric motors in the future. 

However, these motors have low efficiency and high cost. 

The studies are aimed at increasing the efficiency and 

reducing the cost according to the area to be used. 

In this study,  ultrasonic motors which we hear quite often 

among the new generation engines will be examined. First 

of all, historical development and contributions to 

literature will be mentioned and then the types of these 

engines and their characteristics will be mentioned. 

Keywords: New generation motors, piezoelectric ultrasonic 
motors, efficiency, cost history, property, contribution 

1. Giriş 

Günümüzde endüstride kullanılacak yeni motorların düşük 
ağırlık, küçük boyut, uzun ömür, yüksek hız ve yüksek 
momente sahip olmaları istenmektedir. Bunun yanı sıra son 
zamanlarda akıllı yapılar ve aktif malzemeler alanındaki 
ilerlemeler yeni motor türlerinin gelişmesine yol açmıştır. 
Yaklaşık son on yılda piezoelektrik motorlara olan talep 

önemli ölçüde artmıştır. Son zamanlarda geliştirilen 
motorların elektromanyetik emsallerinden daha üstün 
olduğunu gösterdiği farklı uygulama alanlarından çok sayıda 
örnek vardır. Bu yeni nesil motorlar mikro konumlandırma, 
aktif titreşim kontrolü, havacılık, deniz taşımacılığı, robot, 
uzay uygulamaları, otomotiv, yazıcılar ve kamera 
uygulamalarında kullanılmaktadır [4]. 

Ultrasonik motorlarla ilgili ayrıntılı incelemeler ise, 1980’li 
yıllarda yarıiletken teknolojisinde hassas konumlandırıcılara 
duyulan ihtiyaç nedeniyle başlamasına rağmen titreşim ve 
sürtünme kuvveti vasıtasıyla çalışan motor fikri ilk kez 1942 
yılında ortaya çıkmıştır [3].  

Ultrasonik motor 1942’de Williams ve Brown tarafından 
önerildi [8]. 1982 yılında Sashida tarafından geliştirilen 
motorda kullanılan disk ya da halka şeklinde piezoelektrik 
malzemenin yüzeyi, dilimli şekilde metal elektrotlarla 

kaplanmıştır. Dilimlenmiş elektrotları bulunan piezoelektrik 
halka, aralarında 90 derece faz farkı olan iki alternatif elektrik 
sinyali ile uyarılmıştır. Bu uyarım sonucunda, yürüyen dalga 
oluşmuştur [6]. Sashida tarafından geliştirilen yürüyen dalga 
tipi motordan sonra birçok yeni piezoelektrik motor 
geliştirilmiştir. Bu ultrasonik motorların çalışma 
karakteristiklerini tahmin etmek için birçok çalışmalara 
girişilmiştir. 

Harita ve Ueha, yürüyen dalga USM’nin yüklü çalışması 
karakteristiklerinin hesaplanması için eşdeğer devre modeli 
geliştirmiştir. Motorun mekaniki ve elektriki kısmı eşdeğer 
devre üzerinde temsil edilerek motorun performansı tahmin 
edilmektedir [9]. 

Hagedorn ve Wallashek’ in USM’ nin matematik modelini 
kapsayan makalelerinde, motorun temel çalışma prensiplerini 
değerlendirmiş ve statorun matematik modelini elde ederek 

çalışmayı ilerletmişlerdir. Kullanılan malzemenin doğal 
frekansını ve dalga sayısını değişken alarak motorun çalışma 
prensibini doğru olarak tahmin etmişlerdir [10]. Hagood ve 
McFarland, bu konuda sonraki çalışmalar için çok önemli 
olan bir model sunmuştur. Bu modelde motor performansı 
tasarım parametrelerinin bir fonksiyonu olarak tahmin 
edilmektedir [11]. 

Elghouti ve Helbo ise, motorun eşdeğer devre modelini 

sunmuştur. Bu model sistemin fiziki büyüklükleri ile elektriki 
kısmın teorik yaklaşımını kapsamaktadır. Bu modelde 
özellikle kuplaj katsayısı ile model kuplaj katsayısı arasındaki 
fark ortaya konulmuştur [12]. Bal ve Bekiroğlu, USM için 
eşdeğer devre modeli elde etmiştir. Bu modelde motor hızının 
gerilim ve frekansla değişim eğrileri elde edilmiştir. Ayrıca 
motorun yüklü çalışma ve sıcaklık değişimlerindeki 
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karakteristikleri elde etmiştir [1].  Chung, motorun hız 

denetiminde darbe genişlik modülasyonu (DGM) yöntemini 
kullanmıştır. Hız denetimi için DGM sinyalinin çalışma oranı 
değiştirilerek motora uygulanan gerilimlerin değiştirilmesi 
sağlanmıştır. DGM ile uygulanan gerilimlerin genliği 
ayarlanarak motorun hız ve konum denetimi 
gerçekleştirilmiştir [13].    

Bal, yürüyen dalga tip USM için sayısal olarak kontrol 
edilebilen bir sürme sistemi geliştirmiş ve bu motorun hız 

denetimi mikro denetleyici ile gerçekleştirerek bilgisayarda 
görsel olarak sunmuştur [14]. Uzel, yürüyen dalga ultrasonik 
motorun mikro denetleyici ile hız kontrolünü 
gerçekleştirmiştir. Motoru sürmek için sayısal olarak kontrol 
edilen bir sürme sistemi geliştirmiş, hız denetiminde kontrol 
girişi olarak sürme frekansı kullanmıştır [15]. Sharp, bir 
piezoelektrik lineer motor tasarımı yapmış ve yaptığı bu 
tasarımı patentli olarak üretmiştir. Ürettiği bu motorun 
dinamik analizlerini ANSYS’de yaparak sonuçlarını ürettiği 

motor ile karşılaştırmıştır [2]. 

Bu çalışmada piezoelektrik ultrasonik motorların genel 
özelliklerine, türlerine, çalışma prensiplerine, ayrıca temel 
eşdeğer devrelerine ve gelişim süreçlerine değinilecektir.  

2. Piezoelektrik Ultrasonik Motorlar 

Ultrasonik motorlar, geleneksel elektromanyetik motorlara 
göre farklı yapı, kontrol tekniği, performansa ve çalışma 
prensibine sahiptirler. Ayrıca ultrasonik motorlar, esnek 

yapım ve biçimlendirme özelliğine sahiptirler, yapılarında 
mıknatıs yoktur ve düşük hızlarda yükü döndürmek için dişli 
sistemine ihtiyaç duymamaktadırlar. Bu yüzden nano 
boyutlarda kullanılabilecek kadar küçültülebilirler.  

Ayrıca ultrasonik motorların; 

- yüksek tutma momenti, 

- düşük hızda yüksek moment, sessiz çalışma, 

- doğrudan sürüş, durduğunda yüksek fren kuvveti, 
- yüksek güç/ağırlık oranı, yüksek verim, 

- hassas konum doğruluğu, 

- gecikmesiz hızlı tepki,  

- küçük boyut, 

- elektromanyetik dalgalar üretmeme,                   
elektromanyetik parazitlerden etkilenmeme 

gibi önemli özelikleri vardır. Bu özelliklerden dolayı, hassas 
hareket ve yüksek moment istenen birçok pratik uygulamada 
kullanılmaya başlamıştır [5]. Bu tür önemli avantajların 
yanında ultrasonik motorların bazı dezavantajları da vardır; 

- sürtünme tahrikinden kaynaklanan aşınma, 
yıpranma ve ısınma, 

- yüksek frekanslı güç kaynağına ihtiyaç duyulması, 

- verimlerinin düşük ve maliyetlerinin yüksek olması 

gibi göz ardı edilemeyecek dezavantajlara sahiptir [2]. 

Ayrıca motorun sürme prensibi yüksek frekanslı sürtünme 
kuvveti ve mekanik titreşimlere dayandığından, motorun 
modelinin elde edilmesi oldukça zordur. Birçok çalışma 
yapılmasına rağmen motorun matematiksel modeli tam 

olarak henüz elde edilememiştir. Motorun dinamik 
karakteristikleri lineer değildir ve motor parametreleri 
çalışma koşullarındaki farklılıklardan ve sıcaklık 
yükselmesinden dolayı değişmektedir.  Bu yüzden ultrasonik 
motorların farklı çalışma koşullarındaki karakteristiklerini 
tahmin etmek oldukça zordur [6,7]. 

 

3. Ultrasonik Motorların Sınıflandırılması 

Ultrasonik motorlar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.  

➢ Uyarıma göre sınıflandırılması 
❖ Tek titreşim modu 

• Duran dalga tipi ultrasonik motor 

• Yürüyen dalga tipi ultrasonik motor 
❖ İki titreşim modu 

• Mod dönüşümlü ultrasonik motor 

• Çok modlu ultrasonik motor 

• Hibrit dönüştürücü ultrasonik motor 
➢ Motor fonksiyonuna göre  
❖ Döner mod 

• Sürekli 

• Adım adım 

• Temassız 
❖ Doğrusal mod 

• Sürekli 

• Inchworm 

• Mikro-itme 

• Çubuk ve kayma 

• Temassız 

Ultrasonik motorlar kendi aralarında uyarıma göre tek ve iki 
titreşim modu olmak üzere ikiye ayrılılar. 

3.1 Tek Titreşim Modlu Ultrasonik Motorlar 

Bunlar kendi aralarında duran dalga ve yürüyen dalga olmak 

üzere ikiye ayrılırlar.  

3.1.1 Duran Dalga Ultrasonik Motor 

Bu motor tipinde piezoelektrik aktüatör yalnızca 
uzunlamasına titreşimi gerçekleştirdiği söylenebilir. Stator ve 
rotor arasındaki eğik açı, dolaylı bir bükülme modu 
uyarımına neden olur, döner motorlarda uzunlamasına 
titreşimi, teğet titreşime dönüştürür [16,17,18,19]. 

 

Şekil 1: Duran dalga tipi motor çalışma prensibi [2] 

3.1.2 Yürüyen Dalga Ultrasonik Motor 

Şekil 2’de gösterildiği gibi stator ve rotor olmak üzere iki 
temel parçadan oluşturmaktadır. Bu motorların statorları; 
piezoelektrik ve elastik malzemenin değişik şekilde 
kullanıldığı kompozit bir yapıdadır. Kompozit statorun dik iki 
mekanik rezonans frekansı bir ya da birden çok alternatif 
sinyalle elektriksel olarak uyarılması, stator yüzeyinde her 
noktanın mikroskobik düzeyde eliptik bir hareket yapmasını 
sağlamaktadır. Stator yüzeyinde oluşan bu hareket, stator 

yüzeyine temas eden rotorun sürtünme yardımıyla yürüyen 
dalganın tersi yönünde dönmesine veya doğrusal hareketine 
neden olmaktadır [3].  
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Şekil 2: Yürüyen dalga tipi motor çalışma prensibi [3] 

Şekil 2’de görüldüğü gibi statora 90° faz farklı iki sinüsoidal 
gerilim sinyali uygulandığı zaman statorun yüzeyinde eliptik 
dalgalar meydana gelir. Bu eliptik dalgalar sayesinde oluşan 
sürtünme kuvvetinin etkisiyle rotor, yürüyen dalganın tersi 

yönünde hareket eder. Yürüyen dalga elde etmek için A fazı 

cos(𝜔𝜃), B fazı ise sin(𝜔𝜃) ile sürülürse bu gerilimler bize 
bağımsız olarak birer duran dalga üretebilir [15]. 

cos(𝜔𝜃)cos(𝑘𝜃)                          (1) 

sin(𝜔𝜃)sin(𝑘𝜃)                                    (2) 

Bu iki duran dalganın toplamı denklem 3’de verildiği gibi 
yürüyen dalga ultrasonik motorlarda kullanılan yürüyen 
dalgayı üretmektedir [15].  

𝑤 = cos(𝜔𝜃)cos(𝑘𝜃) + sin(𝜔𝜃)sin(𝑘𝜃)                        (3) 

3.2 İki Titreşimli Modlu Ultrasonik Motorlar 

İki titreşimli ultrasonik motorlar ise aralarında üç gruba 
ayrılır [4]; 

- mod dönüşümlü ultrasonik motor 

- çok modlu ultrasonik motor 

- hibrit dönüştürücü ultrasonik motor 

3.2.1 Mod Dönüşümlü Ultrasonik Motor 

Bu motorda, iki titreşim modunu tek bir piezoelektrik 
elemandan elde etmek için bir mod dönüşümü kullanılır. 
Şekil 3’te [20] gösterildiği gibi, uzunlamasına bir titreşimi, 
burulma titreşimine dönüştüren bir burulma kuplörü 
kullanılmaktadır. Burulma kuplörünün ucu burulma ve 

uzunlamasına titreşimlerin bir kombinasyonu olarak elips 
olarak hareket eder [4]. 

 
Şekil 3: Boyuna burulma vibratörünün konfigürasyonu [20]  

3.2.2 Çok Modlu Ultrasonik Motor 

Bu motor, bir veya iki piezoelektrik eleman tarafından 
uyarılan bağlı bir titreşim veya çok modlu bir vibratör 
kullanır. Birkaç titreşim modu kullanılabilir; bunlardan biri; 
dairesel bir oyuk silindirin boyuna bağlı bir titreşimidir. Bu 

durumda, motor eksenel titreşim düğümünde tutulabilir [19].  

3.2.3 Hibrit Dönüştürücü Ultrasonik Motor 

Bu motor, iki ayrı piezoelektrik eleman tarafından bağımsız 
olarak uyarılan iki ayrı titreşim kullanır. Birkaç çeşit hibrit 

dönüştürücü ultrasonik motor vardır. Şekil 4’te bir hibrit 

transdüser ultrasonik motor prototipinin [21] şematik bir 
çizimi gösterilmiştir. Stator, burulma vibratöründen ve 
uzunlamasına çok katmanlı piezoelektrik aktüatörden oluşur. 
Aktüatör, vibratörün düz olan yüzeyinin üzerine 
yapıştırılmıştır [4]. Bu iki tip piezoelektrik eleman, aynı 
frekansa sahip iki elektrik kaynağı tarafından tahrik edilir ve 
aralarındaki faz farkı uygun şekilde kontrol edilir. Sadece 
burulma transdüserinin mekanik çıkışı, motor çıkışına 

katkıda bulunduğundan, yüksek verimlilikte çalıştırılmalı ve 
büyük bir elektrik girişini, mekanik bir çıkışa dönüştürmelidir 
[4]. 

 

Şekil 4: Hibrit dönüştürücü ultrasonik motor [4] 

Ultrasonik motorlar, sadece uyarıma göre değil aynı zamanda 
motor fonksiyonuna göre de sınıflandırılabilir.  

3.3 Döner Ultrasonik Motorlar 

3.3.1 Sürekli 

Genel olarak, bir titreşim kaynağı, bu halkanın rezonansına 

karşılık gelen bir frekansta sürüldüğünde, sadece bir duran 
dalga uyarılır. Çünkü vibrasyon, titreşime simetrik iki yönde 
ilerler. Bu ve kaynak birbirini engellemektedir. Halka üzerine 
çoklu titreşim kaynakları monte edildiğinde, tüm dalgaları üst 
üste bindirerek yer değiştirmeler elde edilebilir. Bu üst üste 
binme ilkesi kullanarak, duran dalga şeklinin bir dönüşü olan 
yayılan bir dalga üretilebilinir. Prensip olarak, halkanın 
sadece iki kısmında uyarma, hareketli bir dalga oluşturmak 

için yeterlidir. Bununla birlikte, pratikte titreşim 
kaynaklarından önce mekanik çıkıntılar mümkün oldukça 
arttırılmalıdır. Ayrıca elektrot yapısının simetrisi dikkate 
alınmalıdır [4]. 

Şekil 5’de, Shinsei ultrasonik motoru, ince bir piezoelektrik 
halka ile indüklenen hareketli elastik dalga vasıtasıyla, 
piezoelektrik üzerine bağlanmış olan yüzeylerin birbirine 
temas ettiği halka tipi bir sürgü (rotor), sinüs ve kosinüs 

voltajları değiştirilerek her iki yönde de sürülür. Diğer bir 
avantajı ise, ince tasarımlıdır ve montaj için uygun odaklama 
tertibatına uygundur [22]. 

 

Şekil 5: Shinsei ultrasonik motor [22] 
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3.3.2 Adım-Adım 

Bu motor tipleri, titreşimli bir cisimdeki bir cismin, titreşimin 
düğüm noktasına hareket etmesi ve orada kalmasına 
dayanmaktadır. Stator elemanı olarak dairesel bir yapı olan 
halkanın kullanılması motor yapısını basitleştirir. Motorun 
çalışma prensibi ise, elektrik enerjisini ultrasonik aralıktaki 
frekansı olan elastik bir gövdenin titreşimleri şeklinde 
mekanik enerjiye dönüştüren bir piezoelektrik aktüatöre 
dayanmaktadır. Bir başka gövde, titreşimli gövdeye normal 

bir kuvvetle bastırılır ve titreşimler, rotorun dişlerinin 
sıçramaları vasıtasıyla adım adım harekete dönüştürülür [4]. 

 

Şekil 6: Ultrasonik motorun adım adım çalışma prensibi [4] 

Şekil 6’da, ultrasonik motor için bir adım hareketi prensibi 
gösterilmektedir. Elektrot A, bir AC voltaj ile uyarıldığında, 

statorda (kesikli eğri) durgun bir titreşim oluşturulur. Uyarma 
elektrot B’ye geçtiğinde, duran dalga titreşiminde bir faz 
kayması meydana gelir (kesintisiz eğri). Böylece, rotor P1 
noktasından P2 noktasına hareket eder, bu bir basamağa 
karşılık gelir. Elektrotları birbiri ardına uyaracak olursak, 
rotor stator yüzeyi boyunca adım adım döner. Faz kaydırma 
sırası değiştirilerek hareketin yönü tersine çevrilebilir [4].    

3.3.3 Temassız 

Temassız bir ultrasonik motorda, titreşimli gövde bir 
piezoelektrik eleman vasıtasıyla harekete geçirilir ve 
ultrasonik aralıkta bir akustik dalga yayar [25].  Nesnenin 
kaldırma hareketini elde etmek için, bu plaka sadece dikey 
yönde titreşmez, aynı zamanda enine bir titreşme durumu da 
söz konusundur, bu da bir mekanik tork çıkışı elde etmeyi 
mümkün kılar [4, 26]. 

Şekil 7’de, temassız bir ultrasonik döner motorunun çalışma 

prensibini gösterilmiştir. Hafif, ince ve sert bir kağıttan 
yapılmış rotor, piezoelektrik seramik diskten yapılmış stator 
üzerinde küçük bir boşlukta ayarlanır [26]. 

 

Şekil 7: Titreşim modunun dönüş yönü [26] 

3.4 Doğrusal Ultrasonik Motorlar 

3.4.1 Sürekli 

Canon tarafından üretilen otofokus hedeflerinin objektif 
sürücülerinde kullanılan döner dalgalı motorlar, yıllardır 
bilinmektedir. Yürüyen bir dalga kullanan diğer bir ultrasonik 
motor tipi, Şekil 8’de gösterildiği gibi döner bir motorun 
statoruna teğet olarak doğrusal bir çubuğa temaslandırılarak 
elde edilebilir. Fakat bu motor tipinin dezavantajı; yapısının 
karmaşık olması ve düşük verime sahip olmasıdır. Bu 

nedenle, hiçbir doğrusal yürüyen dalga motoru bugüne kadar 
piyasa sürülmemiştir. Fakat bu motor tipleri üzerinde hala 
çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar sonucunda bu 
motorların kolay minyatürleştirilebilecekleri ön 
görülmektedir[4-29-30]. 

 
Şekil 8: Düz bir çubuk ile döner simetrik stator üzerine teğet 

olarak yerleştirilmiş doğrusal yürüyen dalga ultrasonik 
motor [29] 

3.4.2 Inchworm 

Inchworm motorları ilk olarak Burleigh Instruments 
tarafından ticari pazara sunuldu [31-32]. Bir inchworm 
motoru, yüksek yer değiştirmeyi, yüksek hızı ve yüksek 
frekanslarda çoklu adımları gerçekleştirmek için 
piezoelektrik özellikleri kullanır. Motor, pozitif bir tutma 
kuvveti sağlamak için uzatıldığı zaman bir mile tutturulan sol 
ve sağ sıkıştırma aktüatörlerinden (LCA, RCA) oluşur. İki 
sıkıştırma aktüatörünün arasında, sistem için uzatma ve 

büzülme hareketi sağlayan uzunlamasına piezoelektrik 
vibratör (LPV) bulunur [4]. 

 
Şekil 9: Bir inchworm motorunun şematik çalışma 

diyagramı [4] 

Her iki sıkıştırma aktüatörüne pozitif bir DC gerilim 
uygulanarak pozitif bir tutma kuvveti elde edilir. (Şekil 9’da 

pozisyon 3 ve 6’a benzer). Her iki sıkıştırma aktüatörüne 
negatif bir DC gerilim uygulandığında motor kaymakta 
serbesttir. Piezoelektrik seramiklerin kapasitif doğası 
nedeniyle, tutma ve serbest durumlar çok az güç tüketimi ile 
sağlanabilir [31-32]. 

Motorun hızını kontrol etmenin iki yolu vardır. Birinci yol, 
LPV’deki voltajı ayarlayarak döngü başına adım 
büyüklüğünü değiştirmektir. İkinci yol, çalışma sıklığını 

ayarlayarak saniye başına adımları değiştirmektedir. Sol ve 
sağ kenetleme aktüatör sinyalleri değiştirilerek motorun yönü 
tersine çevrilir. Hassas mikroskobik hareket için, yük taşıma 
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kısmı serbestken bir sıkıştırma aktüatörü ile kelepçelenir. 

(Şekil 9’da pozisyon 2). LPV’deki voltaj daha sonra hassas 
hareketler için kullanılabilir. Mikro hareketin doğruluğunu 
arttırmak için motora iç konum algılama eklenebilir [4-31-
32]. 

3.4.3 Mikro-itme 

Diğer bir doğrusal piezoelektrik motor grubu, mikro-itme 
motorlarıdır. Burada, yüzey noktalarının eliptik hareketleri, 
uzama ve bükülme salınım yapılarının üst üste binmesi ile 

üretilir. Aktüatörün tahrik ucuna doğru bir sürgü bastırarak, 
bu mikroskobik küçük hareketler sürtünme kuvvetleri 
vasıtasıyla makroskobik bir doğrusal harekete dönüştürülür 
[4-33]. 

 

Şekil 10: Dikdörtgen piezoelektrik plaka kullanarak yapılmış 
mikro-itme motoru [33] 

Tahrik ucunu istenen eliptik hareketini üretmek üzere 
birbirlerine dik olarak konumlandırılmış iki piezoelektrik 
eleman kullanan başka bir motor-itme cihazı, Şekil 11’de 

gösterilmiştir [34-35]. 

 

Şekil 11: Piezoelektrik parçalar kullanılarak elde edilen 
mikro-itme motoru [34-35] 

Bu ultrasonik motorun çalışması için, iki vibratör; iki elektrik 

kaynağı tarafından tahrik edilir. İki sürücü de aynı frekansa 
sahiptir. Piezoelektrik malzemenin uyarılması için iki elektrik 

kaynağı arasında 90° geçici faz kayması olması gerekir. 
Sonuç olarak, dönüştürücünün ucu eliptik bir hareketle 

hareket eder. Eliptik hareketin dönme yönü, +90° veya −90° 
elektrik kaynaklarının arasındaki faz ilişkisiyle değiştirilir [4-
34-35]. 

3.4.4 Çubuk ve Kayma 

Çubuk ve kayma motorları, çeşitli avantajlara sahiptir. Basit 
yapıda olmaları (az sayıda bileşen, düşük maliyetli malzeme 
vb.), yüksek hassasiyete sahip olmaları, yönlendirme ve sürüş 

işlevlerinin birleştirilebilir olması ve uzun yer değiştirme gibi 
özelliklere sahiptirler [36-37]. Bir atalet kütlesi (m), Şekil 
12’de gösterildiği gibi deform edilebilir bacaklar 
(piezoelektrik seramikler) tarafından desteklenir ve 
yönlendirilir. İki çalışma modu mevcuttur; adımlama ve 
tarama modları. 

Adım modunda, her adım bacaklarda yavaş bir 
deformasyondan sonra geriye doğru ani bir sıçramadan 

oluşur. Yavaş deformasyon sırasında, kütle sürtünme (çubuk) 
nedeniyle bacakları izler, oysa atalet (kayma) nedeniyle ani 
sıçramayı takip edemez. Adım modu göreceli olarak yüksek 
bir hızda uzun yer değiştirmelere izin verir, ancak hassasiyet 

sınırlıdır. Konum, hedefin bir adım mesafesinden daha kısa 

bir mesafeye ulaştığında, son konuma ulaşılana kadar 
bacaklar yavaşça deforme olur. Tarama kipi adı verilen bu 
durumda, hassasiyet daha iyidir [4]. 

 

Şekil 12: Çubuk ve kayma tipi motorun çalışma prensibi [4] 

3.4.5 Temassız 

Şekil 13’te temassız bir taşıma sisteminin şematik bir 
diyagramı gösterilmektedir. Çalışma mekanizması ise; 
boşluktaki hareketli ses, nesne üzerinde iki tek yönlü kuvvet 
üretir. Biri normal yönde ve nesneyi havaya kaldırır, diğeri 

ise nesnenin yüzeyi boyunca sınıra yakın akıma neden olur. 
Nesnenin yüzeyindeki yakın sınır akışının hız gradyanı, 
nesnenin yatay yönde hareket etmesine neden olan bir viskoz 
kuvvet üretir. Plaka titremeye başlarsa, nesne viskoz kuvveti 
ile hızlı bir şekilde kaldırılır ve aynı yönde kademeli olarak 
hızlandırılır [4-38].  

 

Şekil 13: Temassız tip doğrusal ultrasonik motor [39] 

4. Sonuç 

Ultrasonik motorların çalışma prensipleri ve sınıflandırılması 

kısaca açıklanmıştır. Elbette bu liste ayrıntılı değildir fakat 
ultrasonik motorların farklı tipleri ve çalışma prensipleri 
hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Ayrıca ultrasonik 
motorlar hala gelişim aşamasında olduklarından, gelişim 
aşamasında verimlilik, çıkış gücü ve tork tarafından 
gösterilen performans ve performansı sınırlayıcı etkenler 
deneysel ve teorik olarak analiz edilmelidir. Ayrıca bu 
etkenler göz önünde bulundurularak fiyat/performans analizi 

de yapılmalıdır. 

Yapılan literatür taraması sonucunda bu motorlara ait tasarım 
çalışmalarının, mevcut çalışma şartlarının, kontrol 
mekanizmalarının ve matematiksel modellemelerin, sistemli 
ve sürekli bir şekilde incelendiği ve önemli ilerlemeler 
kaydedildiği görülmüştür. Yapılan yoğun ve sık çalışmalara 
rağmen ultrasonik motor teknolojisinin henüz gelişme 
aşamasında olduğu ve araştırılması gereken birçok problemin 

varlığı güncel literatürde belirtilmektedir. 
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Özetçe 

Bazen geleneksel geri beslemeli kontrolörleri, çevresel 

koşullarda oluşan değişikler, zamanla oluşan proses 

dinamiklerindeki değişiklik ve bozucu etkenlerin 

karakteristiklerindeki değişimlerden dolayı iyi performans 

göstermeyebilir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, bu 

çalışmada, DC motorun konum kontrolü için MIT kuralı 

kullanarak Model Referans Uyarlamalı PID Denetleyici 

(MRUPIDD) tasarlanmıştır. Aynı zamanda, bu kontrol yöntemi 

Matlab-Simulink destekli Waijung blok seti ile düşük maliyetli 

STM32F4 uygulama geliştirme kiti kullanılarak gerçeklenmiş 

ve PID ve bulanık mantık kontrol yöntemleri ile 

karşılaştırılmıştır. Birim basamak ve sinüzoidal girişler altında 

ölçüm gürültüsü gibi bozucu etkiler altında elde edilen sonuçlar 

sunulmuştur.  

Abstract 

Sometimes conventional feedback controllers may not perform 

well due to changes in environmental conditions, changes in 

process dynamics that occur over time and changes in 

characteristics of disturbances. To overcome these problems, 

the Model Reference Adaptive PID Controller (MRAPIDC) 

was designed in this study using the MIT rule for position 

control of the DC motor. At the same time, this control method 

was implemented using a low cost STM32F4 application 

development kit with Matlab-Simulink supported Waijung 

block set and compared with PID and fuzzy logic control 

methods. The results obtained under distorting effects such as 

measurement noise under unit step and sinusoidal inputs are 

presented. 

1. Giriş 

Bir kontrol sisteminin asıl amacı, dış etkenlerden gelen bozucu 

sinyalin yok edilmesi ve referans sinyalin hatasız takip 
edilmesidir [1].  

Kontrol döngülerinin % 90'ından fazlası PID veya üç 

terimli tiplerdir. PID kontrolörleri, sunduğu basitlik, net 

işlevsellik, uygulanabilirlik ve kullanım kolaylığı ile 

endüstriyel proses uygulamaları için hala en popüler yaklaşım 

olarak kalmaktadır. Bununla birlikte, yük bozulmalarına ve / 

veya makine parametresi değişikliklerine karşı tatmin edici bir 

performans garanti etmezler [2]. Geleneksel sabit kazançlı PID 

denetleyici performansını sağlamlaştırmak ve geliştirmek için, 

elektrikli motor kontrol uygulamalarında uyarlanabilir ve 

uyarlanabilir olmayan algoritmalarla karışık PID kullanılır [3]. 

Uyarlanabilir kontrol, daha iyi performans ve doğruluk için 

gelişmiş kontrol sistemleri tasarlamak için yaygın olarak 

kullanılan kontrol stratejilerinden biridir [4]. Model referans 

uyarlamalı kontrol (MRUK) stratejisi, kontrol edilen proses 

parametreleri çok az bilindiğinde veya normal çalışma 

sırasında değişiklik gösterdiğinde kontrol problemlerini 

çözmenin çeşitli tekniklerinden biridir [5]. Bulanık Mantık 

denetleyiciler, sezgisel veya uzmanların bilgi ve tecrübesine 

dayanır. Temel bilgi mevcut değilse bulanık tabanlı 
denetleyicinin kurulması zorlaşabilir [5]. 

Model Referans Uyarlamalı Kontrol (MRUK) tekniği ilk 

olarak, oto pilot kontrol problemini çözmek için önerilmiştir 

[6]. Uyarlamalı kontrol yönteminin iyi sonuç vermesi kontrol 

yöntemine olan ilgiyi son yıllarda arttırmıştır. Sar ve Dewan 

[6], yaptıkları çalışmada DC motor hız kontrolü için Model 

Referans Uyarlamalı PI Denetleyicisi tasarlamışlar ve 

LabVIEW programında simülasyon yaparak sonuçları elde 

etmişlerdir. Ali ve arkadaşları [7], DC Motor hız kontrolü için 

Uyarlamalı PID Denetleyici tasarlamışlar ve sonuçları 

MATLAB-SIMULINK ortamında elde etmişlerdir. 

 

 
Şekil 1: Deney seti 

 

Bu çalışmada, sabit mıknatıslı bir DC motorun konum 

kontrolüne yönelik MIT kuralı kullanarak MRUPIDD 

tasarlanmış ve Matlab-Simulink destekli Waijung blok seti ile 

STM32F4 uygulama geliştirme kiti kullanılarak uygulanmıştır. 

PID ve Bulanık Mantık kontrol yöntemleri ile 

karşılaştırılmıştır. Düşük maliyetli oluşu, 32 bitlik ARM 
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işlemciye sahip olması, programlayıcı ve hata ayıklama 

birimlerinin kit üzerinde yer alması, kolay öğrenilebilir olması 

ve Simulink üzerinden koddan bağımsız Waijung blok setinde 

bulunan bloklar ile hızlı bir şekilde programlanabilir olması 

STM32F4 uygulama geliştirme kitinin seçilmesinin 
nedenlerindedir. 

Konum kontrol uygulaması için boyut ve güç bakımından 

çeşitli olması, ucuz olması, küçük olması, robotik ve 

endüstriyel uygulamalarda sıklıkla kullanılıyor olması ve diğer 

motorlara göre kolay bir sürme tekniğine sahip olmasından 
dolayı DC motor tercih edilmiştir.  

Şekil 1’de, uygulamaların test edildiği deney seti 

görülmektedir. Deney setinde 12 V beslemeli, 1:66 redüktör 

oranına sahip, maksimum hızı 120 RPM olan, sabit mıknatıslı 

Faulhaber fırçalı DC motor kullanılmıştır. Ayrıca motorda 

çözünürlüğü 12 CPR (Counts Per Revolution) olan iki kanallı 

optik enkoder kullanılmıştır. Aynı zamanda deney setinde 

STM32F4 uygulama geliştirme kiti, H köprü yapısına sahip 

LMD18200 motor sürücüsü ve seri haberleşme için USB-
UART dönüştürücü bulunmaktadır. 

Bu makalede,  ilk olarak DC motor modeli kısaca 

açıklanmıştır. Daha sonra uygulanan kontrol yöntemlerinden 

bahsedilerek kontrol yöntemlerinin deney seti üzerinde gerçek 

zamanlı uygulamaları ve sonuçlarına yer verilmiştir. Sonuçlar 

kısmında ise çalışmanın sonuçları tartışılmıştır. 

2. DC Motor Modeli 

Homojen bir manyetik alan varsayımı altında, doğru akım 

(DC) motoru, motor akımından elektriksel torkuna doğrusal bir 

dönüştürücü olarak modellenmiştir. DC motorun bu klasik 

modeli, birleşik bir elektrik ve mekanik bir alt sistemden oluşur 

[8]. Böylece DC motorun matematiksel modelinin 

çıkarılmasında elektriksel ve mekaniksel yapısından 
yararlanılır. 

 
Şekil 2: DC motorun elektriksel ve mekaniksel yapısı [9] 

 

Armatürün elektrik devresi ve rotorun serbest cisim 

diyagramı Şekil 2’de görülmektedir. DC motorun elektriksel 

ve mekaniksel eşitlikleri aşağıda sırasıyla denklem (1)-(4)’de 
görülmektedir. 

 

 𝑣(𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡) + 𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑒(𝑡)                                 (1) 

 

 𝑇(𝑡) = 𝐽
𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2 + 𝑏
𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
                                                 (2) 

 

T(t) = 𝐾𝑡 i(t)                                     (3) 

e(t) = 𝐾𝑒 w(t)                                                (4) 

Burada w (rad/sn) ve i (A) sırasıyla açısal hız ve armatür 

akımını ifade eder. Kt (Nm/A), Ke (V/rad/sn) makine tasarımına 

bağlı olan tork ve zıt-emk sabitlerini ve B (Nms) viskoz 

sönümlemeyi ifade eder. T (Nm) ve e (V) ise tork ve zıt-emk yı 

temsil etmektedir. J (kgm2) motor armatür ve şaftını içeren 

mekaniksel atalettir. L (Henry), R (ohm) ve v (V) sırasıyla 

endüktansı, motorun toplam bağlantı direncini ve giriş voltajını 
temsil eder. 

Görülüğü üzere ele alınan denklemler zaman (t) uzayında 

yazılmıştır. Bu denklemlerin Laplace dönüşümleri alınarak s 

uzayındaki formları yazılır ve gerilim, zıt emk ve moment tork 
denklemlerinden sistem transfer fonksiyonları elde edilir. 

Transfer fonksiyonu, motorun giriş sinyali olan motora 

uygulanan gerilim ile uygulamaya göre değişiklik gösteren 

çıkış sinyali arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir. Bu 

makaledeki kontrol uygulamalarında motorun konumu kontrol 

edildiğinden çıkış sinyali rotor açısıdır. 

Motorun konumu ile gerilim arasındaki ilişkiyi veren 
transfer fonksiyonu: 

 

𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=  

𝐾𝑡

𝐽𝐿𝑠3+(𝐵𝐿+𝐽𝑅)𝑠2 + (𝐵𝑅+𝐾𝑡𝐾𝑒)𝑠
                      (5) 

 

Tablo 1’de deney setinde kullanılan DC motorun 
parametreleri yer almaktadır. 

Tablo 1: Kullanılan DC motorun parametreleri 

Parametre Değeri Birimi 

Rotor Direnci 
(R) 

1.9 (ohm) 

Rotor 
Endüktansı (L) 

65 (μH) 

Rotor Atalet 
Momenti (J) 

5.7 g.cm2 

Motor Tork 

Sabiti (Kt) 

13.4 mNm/A 

Zıt Emk Sabiti 1.4 mV/rpm 

 

 

3. Kontrol Yöntemleri 

3.1. PID Kontrol 

PID kontrol, basitlik, net işlevsellik, uygulanabilirlik ve 

kullanım kolaylığı ile geri beslemeli kontrol sistemleri arasında 

en yaygın olarak kullanılan denetim sistemidir. PID kontrol, 

geri besleme verisinin referans değerinden çıkartılması ile elde 

edilen hatayı oransal, integral ve türev etkisinde paralel olarak 

işleyerek, sistemin istenilen referans değerine oturmasını 

sağlayan bir kontrol metodudur [10]. PID denetim sistemi 

içindeki P, I ve D işlemleri farklı formlarda birleşerek P, PI, PD 

gibi kontrol yöntemlerine de dönüşebilmektedir. Şekil 3’te 

denetim yapısı, denklem (6)’da ise denetim yapısının 

matematiksel modeli verilmiştir. 
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Şekil 3: Birim geri beslemeli PID kontrol yapısı 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
+ 𝐾𝑑

𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡)                     (6) 

𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)                   (7) 

 

u(t) kontrol sinyalini, y(t) çıkış sinyalini, r(t) referans 

sinyalini ve e(t) ise hata sinyalini göstermektedir. Denklemde 

yer alan Kp, Ki ve Kd katsayıları sırasıyla oransal, integral ve 

türev sabitleridir. Uygulanan referans sinyalinin çıkış sinyalini 

takip etmesi isteniliyorsa 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖  ve 𝐾𝑑  değerlerinin doğru bir 

şekilde belirlenmesi gerekmektedir. PID katsayılarının 

ayarlanmasında,  Kapalı Çevrim Ziegler-Nichols Yöntemi veya 

Röle Geri Besleme Yöntemi kullanılarak başlangıç için PID 

katsayıları bulunabilir ve daha sonra parametreleri değiştirerek 

kabul edilebilir bir performans edileceği gibi kök-yer 

eğrisinden faydalanarak PID denetleyici tasarlanabilir. Bu 

çalışmada, Kapalı Çevrim Ziegler-Nichols Yöntemi ile PID 

parametreleri elde edilmiştir. Bu yöntemle, salınım periyodu 

(Pu) 0.05 saniye ve bu salınımı oluşturan KpMax değeri 8.3’dür. 

Örnekleme zamanı ise 0.01 saniye seçilmiştir.  

Tablo 2: Kapalı Çevrim Ziegler-Nichols Yöntemine göre PID 

parametrelerinin belirlenmesi 

 Kp Ti Td 

PID 0.6 KpMax 0.5 Pu 0.125 Pu 

 

Ki = 
𝐾𝑝 𝐓

𝑇İ
  Kd = 

𝐾𝑝 𝑇𝑑

𝑇
  (8) 

 

Bulunan değerler, Tablo 2 ve denklem (8)’de yerine 

koyulduğunda Kp değeri 5, Ki değeri 2 ve Kd değeri 3.125 

bulunmuştur. Hesaplanan bu değerler sisteme uyguladığında 

aşımlı ve yüksek yükselme zamanına sahip bir çıkış elde 

edilmiştir. Bu beklenen bir sonuçtur. Çünkü Kapalı Çevrim 

Ziegler-Nichols Yöntemi aşımsız ve düşük yükselme zamanı 

garanti etmez [10]. Bu değerler başlangıç olarak seçilmiş ve 

istenen performansı gösterecek çıkışı elde edecek şekilde 

parametreler değiştirilmiştir. Sonuçta elde edilen parametre şu 

şekildedir: Kp değeri 5, Ki değeri 0.8 ve Kd 0.1. 

Tablo 3’de PID parametrelerinin sisteme etkisi 

görülmektedir. 

Tablo 3: PID parametrelerinin sisteme etkisi 

ARTAN 

PARAMETRE 

YÜKSELME 

ZAMANI 

YÜZDELİK 

AŞIM 

OTURMA 

ZAMANI 

KARARLI 

DURUM 

HATASI 

Kp Azalır Artar - Azalır 

Ki Azalır Artar Artar Azalır 

Kd - Azalır Azalır - 

 

Şekil 4’te waijunk blok setleri ile oluşturulan ve  STM32F4 
kiti için tasarlanan PID kontrol simulink modeli görülmektedir. 

 

Şekil 4: STM32F4 kitine gömülen PID kontrol simulink 
modeli 

3.2. Bulanık Mantık Kontrol 

Kontrol yöntemlerinden biri olan bulanık mantık, pratik 

uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu teoriye göre klasik 

karar mekanizmalarının yerini bulanık karar mekanizmaları 

almıştır. Klasik mantık 0 ve 1 gibi kesin değerlerle sınırlı iken 

bulanık mantık 0 ve 1 arasındaki değerleri de dikkate alır. Yani 

0 ile 1 arasında üyelik derecesini temsil eden sonsuz değerler 

de olabilmektedir. Bu bulanık mantık karar yapısı, sistemi 

tanıyan uzman kişiler tarafından oluşturulan şartların ve bu 

şartların sağlanması durumundaki sonuçların sonucunda bize 

bir çıkış vermektedir. Özellikle lineer olmayan sistemlerde 

işlem yükü fazla olan hesaplamaların yerine insanın denetim 

yapısını taklit eden yapısı ile bulanık mantık tercih 

edilmektedir. 

 

Şekil 5: Temel bulanık mantık kontrol bloğu [11] 

 

Şekil 5’te bulanık mantık kontrol blok diyagramı 

verilmiştir. Şekil 5‘te de görüldüğü gibi bulanık mantık 

kontrolü yapabilmek için enkoder ile ölçülen anlık konum 

değerlerinin referanstan çıkarılması ile hata ve hatanın bir 

önceki değeri arasındaki fark ile hatanın değişimi elde edilir. 

Bu iki bilgi üyelik fonksiyonlarına uygulanarak bulandırılır. 

Daha sonra daha önce belirlenen kurallara göre çıkarım yapılır 

ve durulama işlemi ile kontrol sinyali elde edilir.  

Şekil 6’da waijunk blok setleri ile oluşturulan ve  

STM32F4 kiti için oluşturulan bulanık mantık  simulink 

modeli görülmektedir.  

 
Şekil 6: STM32F4 kitine gömülen bulanık mantık 

simulink modeli 
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Şekil 7’de MATLAB-FIS Editör ile oluşturulan hata, 
hatanın değişimi ve çıkış üyelik fonksiyonları görülmektedir. 

 

(a)       

 

(b) 

 

(c) 

Şekil 7: (a) hatanın (b) hatanın türevinin (c) çıkış üyelik 
fonksiyonları  

 

Şekil 7’den de görüleceği gibi oluşturulan bulanık üyelik 

fonksiyonları yedi farklı sembolik değerle gösterilmiştir. 

Bunlar NB (Negatif Büyük), NM(Negatif Orta), NS (Negatif 

Küçük), Z (Sıfır), PS (Pozitif Küçük), PM(Pozitif Orta), PB 

(Pozitif Büyük)’ dür. Şekil 8’de bulanık mantık kural 

tablosu görülmektedir. 
 

 
Şekil 8: Bulanık mantık kural tablosu 

3.3. Model Referans Uyarlamalı Kontrol 

Model referans uyarlamalı kontrol (MRAC) başlangıçta, işlem 

çıktısının komut sinyaline nasıl tepki vermesi gerektiğini 

söyleyen bir referans model açısından özelliklerin verildiği bir 

sorunu çözmek için önerildi. 1958 yılında Whitaker tarafından 

önerilen MRUK önemli bir uyarlamalı denetleyicidir [5]. 
MRUK 'ün bir blok şeması, Şekil 9'da gösterilmektedir. 

 
Şekil 9: Bir MRUK blok diyagramı [12] 

 

Arzu edilen çıkışı verecek referans modeline uygulanan 

giriş sinyali ile arzu edilen çıkış üretilir. Sistemin istenilen 

çıkışa oturması için ayarlama mekanizması tasarlanır. Sistem 

parametrelerinin değişmesi veya bozucu etkilerin oluşması 

durumunda bile ayarlama mekanizmasının sistem çıkışını, 
istenilen çıkış ile aynı olmasını garanti etmelidir [13]. 

Şekil 9'da sunulan kontrolör iki döngüden oluştuğu 

düşünülebilir. İç döngü adı verilen sıradan geri besleme 

döngüsü, işlem ve kontrol cihazından oluşur. Dış döngü olarak 

adlandırılan ikinci döngü, denetleyici parametrelerini 

değiştiren ayarlama mekanizması ve referans modelden 
oluşmaktadır. 

Hatayı sıfır yapacak kararlı bir sistem elde edilecek şekilde 

ayar mekanizmasının belirlenmesi MRUK sistemi ile ilgili 

önemli bir problemdir [5]. Bu makalede, parametre ayarlama 

mekanizması için denklem (11)’de yer alan MIT kuralı 
kullanılmıştır. 

e = ysistem - ymodel                  (9) 

 

e, takip etme hatasıdır. Parametre vektörünün ( 𝜃 ) 

fonksiyonu olan maliyet fonksiyonu aşağıda gösterilmektedir. 

 

J(𝜃) = 
1

2
 e2 (𝜃)               (10) 

 

Maliyet fonksiyonunun azalması takip etme hatasının (e) 

azalmasına ve sistem çıkışının arzu edilen çıkışa yaklaşması 

anlamına gelir. Bu yüzden maliyet fonksiyonunu minimum 

yapacak bir denkleme ihtiyaç vardır. Bu denklem aşağıda 

görülmektedir. Denklemde yer alan 𝛾 sabiti uyarlama kazancı 

olarak bilinir. 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
=  −𝛾

𝜕𝐽

𝜕𝜃
=  −𝛾

𝜕𝐽

𝜕𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝜃
=  −𝛾𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝜃
              (11)

  

3.3.1. MRUPIDD Tasarımı 

Motorun konuma bağlı transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi 

ikinci dereceden düşünülebilir. Denklemde yer alan a0, a1, a2 

ve b0 sabitlerdir. 

 

G(s) = 
𝑦𝑠 (𝑠)

𝑢 (𝑠)
 =  

𝑏0 

𝑎2𝑠2+ 𝑎1𝑠2+ 𝑎0
            (12) 

 

Frekans bölgesinde, PID transfer fonksiyonu denklem 
(14)’de verilmiştir. 

ep = ugiriş - ysistem                (13) 

 

𝑢 (𝑠)

𝑒𝑝 (𝑠)
 =  

𝐾𝑑s2+ 𝐾𝑝s+𝐾𝑖 

𝑠
                                                (14) 
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Kapalı çevrim transfer fonksiyonu aşağıdaki gibidir. 

 

𝑦𝑠 (𝑠)

𝑢𝑔(𝑠)
=  

𝑏0(𝐾𝑑s2+ 𝐾𝑝s+𝐾𝑖) 

𝑎2𝑠3+(𝑎1+ 𝑏0𝐾𝑑)𝑠2+ (𝑎0+ 𝑏0𝐾𝑝)𝑠+ 𝐾𝑖
       (15) 

 

MIT kuralı son olarak aşağıdaki gibi düzenlenir. 

 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
=  −𝛾𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝜃
=  −𝛾𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝑦𝑠 
 
𝜕𝑦𝑠 

𝜕𝜃
=  −𝛾𝑒

𝜕𝑦𝑠 

𝜕𝜃
     (16) 

 

𝜃 =  (−
𝛾

𝑠
) 𝑒

𝜕𝑦𝑠 

𝜕𝜃
                𝜃 =  𝐾𝑝,𝐾𝑖,𝐾𝑑                  (17) 

 

Denklem (15)’ün içler dışlar çarpımı sonucu elde edilen 

denklem ile (17)’de yer alan 
𝜕𝑦𝑠 

𝜕𝐾𝑝
 bulunabilir. MIT kuralının Kp 

kontrol parametresine uygulanışı aşağıda elde edilmiştir. 

 

Ys (s) [𝑎2𝑠3 + (𝑎1 +  𝑏0𝐾𝑑)𝑠2 + (𝑎0 + 𝑏0𝐾𝑝)𝑠 + 𝐾𝑖] = Ug (s) [𝑏0(𝐾𝑑s2 + 𝐾𝑝s + 𝐾𝑖) ]  (18) 

 

Denklem (18)’nin Kp, Ki ve Kd’ye göre kısmi türevinin 
alınması sonucu denklem (19), (20) ve (21) elde edilir. 

 

𝜕𝑦𝑠 

𝜕𝐾𝑝
=  

𝑏0𝑠(𝑢𝑔− 𝑦𝑠) 

𝑠3+(
𝑎1+ 𝑏0𝐾𝑑

𝑎2
)𝑠2+(

𝑎0+ 𝑏0𝐾𝑝

𝑎2
)𝑠+ 

𝐾𝑖
𝑎2

              (19) 

𝜕𝑦𝑠 

𝜕𝐾𝑖
=  

𝑏0(𝑢𝑔− 𝑦𝑠) 

𝑠3+(
𝑎1+ 𝑏0𝐾𝑑

𝑎2
)𝑠2+(

𝑎0+ 𝑏0𝐾𝑝

𝑎2
)𝑠+ 

𝐾𝑖
𝑎2

              (20) 

𝜕𝑦𝑠 

𝜕𝐾𝑑
=  

𝑏0𝑠2(𝑢𝑔− 𝑦𝑠) 

𝑠3+(
𝑎1+ 𝑏0𝐾𝑑

𝑎2
)𝑠2+(

𝑎0+ 𝑏0𝐾𝑝

𝑎2
)𝑠+ 

𝐾𝑖
𝑎2

              (21) 

 

Denklem (19), (20) ve (21)’yi denklem (17)’de 

düzenlendiğinde, denklem (22),(23) ve (24) elde edilir. 

 

𝐾𝑝 =  (−
𝛾𝑝

𝑠
) 𝑒 

𝑏0𝑠(𝑢𝑔− 𝑦𝑠) 

𝑠3+(
𝑎1+ 𝑏0𝐾𝑑

𝑎2
)𝑠2+(

𝑎0+ 𝑏0𝐾𝑝
𝑎2

)𝑠+ 
𝐾𝑖
𝑎2

         (22) 

𝐾𝑖 =  (−
𝛾𝑖
𝑠

) 𝑒 
𝑏0(𝑢𝑔− 𝑦𝑠) 

𝑠3+(
𝑎1+ 𝑏0𝐾𝑑

𝑎2
)𝑠2+(

𝑎0+ 𝑏0𝐾𝑝
𝑎2

)𝑠+ 
𝐾𝑖
𝑎2

           (23) 

𝐾𝑑 =  (−
𝛾𝑑
𝑠

) 𝑒 
𝑏0𝑠(𝑢𝑔− 𝑦𝑠) 

𝑠3+(
𝑎1+ 𝑏0𝐾𝑑

𝑎2
)𝑠2+(

𝑎0+ 𝑏0𝐾𝑝
𝑎2

)𝑠+ 
𝐾𝑖
𝑎2

         (24) 

𝛾𝑝 =  −0.15,            𝛾𝑖 =  −0.07 ,           𝛾𝑑 =  −0.01  

 

4. Gerçek Zamanlı Uygulama 

Şekil 10’da STM32F4 kiti için tasarlanan Waijunk blok 

setleri ile oluşturulan MRUPID simulink modeli Şekil 11,12 ve 

13’te ise kontrolör parametre ayarlama mekanizmalarının blok 
modeli görülmektedir. 

 

 
Şekil 10: STM32F4 kitine gömülen MRUPID simulink 

modeli 

 

 
Şekil 11: Kp ayarlama mekanizması simulink alt modeli 

 

 
Şekil 12: Ki ayarlama mekanizması simulink alt modeli 

 

 
Şekil 13: Kd ayarlama mekanizması simulink alt modeli 

Kapalı çevrim transfer fonksiyonunun kutupları sistem 

cevabının davranışını etkilediği için, karakteristik denklemin 

kökleri önemlidir. Kutupların yerlerinin değişimi sistemin 

oturma zamanı, yükselme zamanı, aşım gibi özelliklerini 

belirlemektedir. İstenen karakteristiğe sahip ikinci dereceden 

bir sistemin transfer fonksiyonu ζ (sönüm oranı) ve wn (doğal 

frekans) ile oluşturulabilir. Bu özelliği kullanarak referans 

modelin transfer fonksiyonu denklem (25) gibi ikinci dereceden 

seçilmiş ve aşım ve salınım istenmediğinden ζ değeri 1, wn 

değeri ise 5 rad/s seçilmiştir. 

Gm = 
𝑤𝑛 

𝑠2+2ζ𝑤𝑛 + 𝑤𝑛 
2  

                  (25) 

a0, a1, a2 ve b0 işlem parametrelerinin bilinmediği göz 

önüne alındığında, MIT kuralını (11) kullanarak türetilen 
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formüller kullanılamaz. Bunun yerine, bazı yaklaşımlar 

gereklidir [5]. Sistemin giriş-çıkış ilişkilerini referans modelle 

karşılaştırarak sistemin mükemmel bir model takip edeceği 

düşünülürse, aşağıdaki yaklaşımlar kullanılacaktır [5]: 

 

𝑠3 + (
𝑎1+ 𝑏0𝐾𝑑

𝑎2
) 𝑠2 + (

𝑎0+ 𝑏0𝐾𝑝

𝑎2
) 𝑠 +  

𝐾𝑖

𝑎2
 ≡( s+𝜎)( 𝑠2 + 2ζ𝑤𝑛 +  𝑤𝑛 

2 )            (26) 

  
Denklem (15)’teki kapalı çevrim transfer fonksiyonunun 

referans modeline (25) kıyasla daha yüksek dereceye sahip 

olması nedeniyle, kararlı kutbun (-𝜎) yeri için keyfi bir seçim 

yapılarak algoritmanın performansını büyük ölçüde etkilediği 

bilinmeli ve orjine yakın olacak şekilde 0.001 seçilmiştir. 
Sonuç transfer fonksiyonları aşağıdaki gibidir. 

 

Gi(s) = 
𝑏0

𝑠3+(2ζ𝑤𝑛+𝜎)𝑠2 +(𝑤𝑛
2+ 2ζ𝑤𝑛𝜎)𝑠 +𝜎 𝑤𝑛

2                      (27) 

Gp (s) = Gd (s) = sGi(s) 

𝑏0 =  𝐾𝑡  

4.1. Gerçek Zamanlı Uygulama Sonuçları 

PID ve Bulanık mantık denetleyicilerin basamak fonksiyonu 

referansına karşılık gerçek zamanlı yanıtları elde edilirken, 

MRUPID denetleyicinin hem basamak fonksiyonu hem de 

sinüs dalga referans girişine karşılık gerçek zamanlı yanıtları 

ve Kp, Ki ve Kd parametrelerinin zaman içindeki değişimleri 
elde edilmiş ve aşağıda bunlara yer verilmiştir.  

Basamak fonksiyonu girişleri, 1 saniye gecikmeli ve 360º 

genliğe sahip bir referans iken sinüs dalga, 0º ile 360º arasında 

değişen 4 saniye periyoda sahip bir referanstır. Ayrıca encoder 

çıkışlarına 0.1 gürültü gücüne ve 0.1 saniye örnekleme 
zamanına sahip gürültü sinyalleri eklenmiştir. 

 

 
Şekil 14: Enkoder çıkışlarına eklenen gürültü sinyali 

Basamak fonksiyonu referans girişten elde edilen yanıtlar 
Şekil 15-17 arasında görülmektedir. 

 

Şekil 15: PID denetleyicinin basamak fonksiyonu yanıtı 

 

Şekil 16: Bulanık mantık denetleyicinin basamak 
fonksiyonu yanıtı 

 

Şekil 17: MRUK denetleyicinin basamak fonksiyonu 
yanıtı 

 

Şekil 18’de MRUPID denetleyicinin basamak girişe karşı 

Kp, Ki ve Kd değerlerinin değişimi görülmektedir. Görüleceği 

üzere sisteme referans sinyali verildikten yaklaşık 1.5 saniye 

sonra parametreler yaklaşık olarak sabit değerlerine 
oturmaktadır. 

 

Şekil 18: MRUK denetleyicinin basamak fonksiyonu 
yanıtının Kp, Ki ve Kd değerlerinin değişimi 

 

MRUPID denetleyicinin sinüs referans girişine karşılık 

elde edilen çıkış Şekil 19’da ve Kp, Ki ve Kd değerlerinin 

değişimi ise Şekil 20’de görülmektedir. 
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Şekil 19: MRUK denetleyicinin sinüs fonksiyonu yanıtı 

 

Şekil 20: MRUK denetleyicinin sinüs fonksiyonu 
yanıtının Kp, Ki ve Kd değerlerinin değişimi 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada DC motorun pozisyon denetimi için 

MRUPID denetleyici tasarlanmış ve gerçek zamanlı olarak 

uygulanmıştır. Ayrıca PID ve Bulanık mantık 

denetleyicilerden elde edilen sonuçlara da yer verilmiştir. 

Ayrıca encoder çıkışlarına 0.1 gürültü gücüne ve 0.1 saniye 

örnekleme zamanına sahip gürültü sinyalleri eklenerek 

performanslar gözlemlenmiştir. PID ve bulanık mantık 

denetleyicileri ile karşılaştırma yapılabilmesi için MRUPIDD, 

PID ve Bulanık mantık kontrol sistemlerine 1 saniye gecikmeli 

360º genliğe sahip basamak girişi uygulanmış ve MRUPID 

denetleyicinin gürültülerden daha az etkilenerek referans 

modelini takip etmeye çalıştığı Şekil 17’de görülmektedir. 

Ayrıca Şekil 18’de görüldüğü üzere Kp, Ki ve Kd değerleri 

çıkışın, modeli takip edebileceği şekilde değişmektedir. 

Referans sinyali verildikten yaklaşık 1.5 saniye sonra 

parametreler yaklaşık olarak sabit değerlerine oturmaktadır. 

Aynı zamanda Şekil 19’da yer verildiği üzere MRUPID 

denetleyiciye 0.25 Hz frekansa sahip 0º-360º arasında değişen 

bir sinüs dalga giriş verilerek geçici ve kalıcı rejimleri daha iyi 

incelenebilmektedir. Görüleceği üzere sistem çıkışı modeli 

geçici rejimde değişen bir hata ile takip ederken yaklaşık 

8.saniyeden sonra hatanın giderek azaldığını ve hatanın 

yaklaşık 20.saniyeden sonra ise kabul edilebilir bir seviyeye 

kadar azaldığı görülmektedir. MRUPID denetleyicinin sinüs 

fonksiyonu yanıtının Kp, Ki ve Kd değerlerinin değişimi 
Şekilde 20’de görülmektedir. 
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Özetçe 

Projemizde sabit mıknatıslı fırçasız bir 
Doğru Akım (DC) motorunun pozisyon 

kontrolü, PID ve Bulanık Mantık kontrol 
yöntemleri kullanılarak gerçek zamanda 

gerçekleştirilmiştir.Sistem girişine farklı ve 
sürekli değişen referans sinyalleri 

uygulanarak motor pozisyonunun her iki 
kontrol yönteminde de istenilen referans 

değerde tutulması amaçlanmıştır. Sistemin 

çalışması için gerekli blog diyagramları 
Matlab Simulik ve waijung bloglarıyla 

oluşturulup code-genaration ile STM32F407 
kitinin içine gömülmüştür.PID ve Bulanık 

mantık kontrol yöntemleriyle elde edilen 

deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

 

Abstract 

In our project, position control of a 
permanent magnet brushless Direct current 

(DC) motor was carried out in real time using 
PID and Fuzzy Logic control methods. It is 

aimed to keep the motor position at the 
desired reference value in both control 

methods by applying different and 
continuously changing reference signals to 

the system input. The blog diagrams for the 

operation of the system are created with 
Matlab Simulik and waijung blogs and 

embedded in the STM32F407 kit with 
‘code-genaration’. The experimental results 

obtained by PID and fuzzy logic control 

methods were compared. 

 

 

 

 

 

1. Giriş 

DC motorlar bataryadan veya DC güç 

kaynağından beslenen motorlardır. Bu 

motorlar elektrik enerjisini mekanik enerjiye 

çevirmektedir.AC motorlara kıyasla fiyatları 

çok ucuzdur. Ayrıca DC motorlar, çok basit 

ve kararlı kontrol yöntemleri ile 

uyumludurlar.Fakat bazı DC motorların 

yetersiz oluşundan  dolayı alternatif olarak 

başka DC motorların tasarlanmasına yol 

açmıştır. Bu yetersizliklere örnek olarak 

periyodik bakım süreleri, çıkışların mekanik 

olarak çabuk aşınması, akustik gürültü, 

parlama, fırçanın verime etkisi olarak 

verilebilir. Bu problemlerden dolayı yapılan 

çalışmalar sonucunda fırçasız DC motorlar 

ortaya çıkmıştır. Günümüzde fırçasız DC 

motorlar geleneksel DC motorların yerini 

almaya başlamıştır.Fırçasız DC motorlar 

havacılık, üretim, endüstriyel otomasyon vb. 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır [1]. 

Fırçasız DC motorların geleneksel fırçalı DC 
motorlara göre birçok avantajı 
bulunmaktadır [2]. Bunlar: 

1. Daha iyi tork karakteristiği 

2. Yüksek dinamik cevap 

3. Yüksek verim 

4. Uzun çalışma ömrü ve süresi 
 

5. Gürültüsüz çalışma 

6. Daha yüksek hız aralığı 

7. Ağırlığı ve boyutuna göre daha 

büyük tork oranı 

8. Fırçasız olduğundan daha az bakım 

ihtiyacı 
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PID kontrol tekniği, genellike dinamik 

sistemlerin kontrolünde kullanılmaktadır. 

Dinamik kontrollerin % 85’i PID kontrol 

tabanlıdır [3].PID kontrol tekniği, 

uygulamadaki basitliğinden dolayı çeşitli 

endüstriyel işlemlerde kullanılmaktadır.İlk 

uygulamaları pnömatik sistemlerde, 

vakumlama aletlerinde görülmektedir.Daha 

sonra mikro proseslerin dijital uygulanması 

kullanılmaya başlanmıştır [4]. Belirli bir 

ayarlama kriterine göre PID kontrol 

parametrelerinin belirlenmesi, PID 

kontrolörünün en onemli tasarım 

konularındandır.PID parametrelerinin 

belirlenebilmesi için yapılmış çalışmaları 
genellikle iki kategoride incelenebilir.İlk 

kategoride kontrol işlemi süresince kontrol 

parametreleri sabit kalmakta ve işlemin 

sonucuna göre daha sonra ayarlanmakta yada 

optimal olarak seçilmektedir. İkinci 

kategorideki PID kontrolör yapısı, birinci  

ile benzer olmasına rağmen bu kontrolör 

parametreleri, sistem çıkışına göre yapay 

zeka bulanık mantık, sinir ağları veya 

genetik algoritma yöntemleri kullanılarak 

ayarlanabilmektedir [5].PID kontrolör yapısı 

basit olması ve kararlı çalışması 

avantajlarından olsada matematiksel modele 

ihtiyaç duyması ve doğrusal olmayan 

sistemlerin kontrolünde yeterli olmamasıda  

dezavantajlarındandır. 

 

PID ile kontrol yöntemine alternatif  
düşünülen bulanık mantık kontrolünde ise 

herhangi bir matematiksel modele ihtiyaç 
duyulmaması ve doğrusal olmayan 
sistemlerin kontrolünde de etkili olması 
nedeniyle endüstriyel uygulamalarda bu 
kontrol yöntemi kullanılmaya başlanmıştır 

[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kullanılan Sürücü Devresi 

Çalışmamızda kullanılan fırçasız DC motur 

sürmek için LMD18200 sürücü devresi 

kullanılmıştır.Bu sürücü devresinin 

seçilmesindeki nedenler ve genel öellikleri 

şöyledir ; 

1. 3A sürekli akım çıkışı (tepe 

akımı:6A) 

2. Max. 55v Çalışma gerilimi 

3. PWM sinyali girişi 

4. Motor yön ve fren girişi 

5. Kısa devre koruması 

6. Yüksek frekanslarda çalışabilme 

özelliği 

gibi özelliklere sahip sürücümüz pozisyon 

kontrolü için oldukça kullanışlı bir motor 

sürücü(H-Köprüsü) entegresidir[7]. 

 

Şekil 1’de kullanılan sürücü devresi 

gözükmektedir.  

  

 

Şekil 1: Motor Sürücü Devresi 

 

Ayrıca sürücü devresi beslemesi voltajı 12 

V’dur. 
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Şekil 2’de de sürücü devresinin ve 
kontrolörün bağlantılarını gösteren sistemin 

açık devre şeması verilmiştir. Devre 
karmaşık güzükmemesi içinde 

STM32F407’nin sadece sistemde kullanılan 

pinleri gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Sürücü devresinin bağlantı şeması 

 

3. Kontrolör Tasarımı 

Projemizde PID kontrol ve Bulanık mantık 
kontrolü olmak üzere iki farklı kontrolör 

yöntemi ele alınmış, gerekli kontrol 
algoritmaları çıkarılmış ve oluşturulan 
algoritmalara göre kontrolör tasarımları 
yapılmıştır.Gerekli kontrolör blokları 
waijung bloklarıyla Matlab  ortamında 
oluşturulmuş daha sonra code-generation ile 
STM32F407 kitine her iki kontrolör bloguda 

gömülmüştür. 

Kontrolör devremiz üzerinde bulunan 

malzemeler; 

1. STM32F407VG Mikrodenetliyici 
2. LMD18200 Motor Sürücü 

3. FAULHABER Motor 2342L012CR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1: Kontrolör Devresi 

 

 

 

Şekil 1.2: Kontrolör Devresi 

 

3.1. PID Kontrolü 

Oransal, integral ve türev terimlerinin bir 
araya gelmesiyle oluşan PID kontrol daha 
öncede bahsedildiği gibi basit yapısından 
dolayı endüstride sıkça kullanılan klasik bir 
kontrol yöntemidir. Bu kontrol yöntemine ait 
genel blok diyagramı Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3: PID kontrol genel blok diyagram 

 

Blok diyagramda PID çıkışındaki u(t) 

kontrol sinyalini, y(t) çıkış sinyalini, r(t) 

referans sinyalini ve e(t) ise hata sinyalini 

göstermektedir.Yukarıda verilen blok 

diyagrama göre PID çıkışı u(t) Denklem 1 ve 

2’deki gibi hesaplanır. 

 

 

 

 

Bu kontrol yönteminde çıkış sinyalinin 

referans sinyali takip edebilmesi için 

Denklem 1’deki KP , Ki ve Kd , PID 

parametrelerinin üzerinde çalışılan sisteme 

uygun olacak biçimde belirlenmesi 

gerekmektedir.Belirlenen parametrelerden 

KP oransal teriminin e(t) hata sinyaliyle, Ki 

integral teriminin hata  sinyalinin 

integraliyle, Kd türev teriminin hata 

sinyalinin türeviyle çarpılmasıyla ve 

hepsinin toplanmasıyla u(t) PID çıkışı değeri 

elde edilir.PID parametrelerinin her birinin 

sistemin çalışma performansına etkisi 

farklıdır. Bu sebeple sistemin en iyi 

performans kriterlerinde çalışabilmesi için 

PID kontrolör parametreleri uygun bir 

biçimde seçilmelidir.Her bir PID 

paremetresinin sistem üzerindei etkisi Şekil 

4’de verilmiştir. 

 

Şekil 4: PID parametrelerinin sisteme 

etkisi 

 

Projemizde PID parametreleri olan KP , Ki ve 

Kd şu yöntem ile bulunmuştur; 

Motorumuzun datasheetinden gerekli 

parametreler alınarak motorun transfer 

fonksiyonu oluşturulmuştur ve daha sonra 

matlab simulink ortamında PID bloğunu 

kullanılarak kontrol edilmiştir.Burada PID 

katsayılarını PID tunning ile bulunmuştur ve 

bu katsayılar gerçek zaman sistemimizde 

başarılı bir şekilde çalışmaktadır.Yani 

sistemin transfer fonksiyonu 

sistemimizi %90 oranında temsil 

etmektedir.Bulduğumuz katsayılar KP , Ki ve 

Kd sırası ile  1.93, 100, 0 ‘dır.   

Projemizde Denklem 1’deki türev ve integral 
terimlerini hesaplayabilmek için PID bloğu 
kullanılmıştır.Enkoderden sabit zaman 
aralıkları ile motor pozisyonu, y(t), ölçülüp 
Denklem 2’deki gibi referans sinyalinden, 
r(t), çıkarılmak suretiyle hata sinyali elde 
edilir.Elde edilen iki hata sinyali arasındaki 

fark türevi verirken, bu hata sinyallerinin 
toplanması ile integral terimi elde 
edilir.Şekil 5’de mikroişlemci içerisine 
gömülmüş PID kodlarının genel akış 

diyagramı verilmiştir. 
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Şekil 5: PID program akış diyagramı 

 

Şekil 5’de verilen PID program akış 

diyagramından da görüldüğü gibi sisteme 

yeni bir referans sinyali girilinceye kadar 
motor pozisyonu, zamanlayıcı içerisinde 

belirlenen sabit zaman aralıklarında sürekli 
olarak ölçülür ve motora uygulanacak PWM 

sinyali sürekli olarak hesaplanır. Yeni bir 
referans sinyali girildiği takdirde PID 

kontrolün matematiksel modelindeki oransal, 
integral ve türev terimleri tekrardan 

hesaplanır ve yeni PID çıkış değeri 
dolayısıyla motora uygulanacak yeni PWM 

değeri elde edilmiş olur. 

 

 

3.2. Bulanık Mantık Kontrölü 

Bulanık mantık ilk olarak 1964 yılında Azeri 
bir bilim adamı olan A. Zadeh tarafından 
ortaya atılmıştır. Standart lojikte bulunan 
sıfır ve bir kavramları yerine bulanık mantık 
giriş ve çıkışların birden çok üyelik 
fonksiyonlarına üye olabildiği bir kontrol 

yöntemidir. 

Bulanık mantıkla kontrolde öncelikli olarak 

girişlerin bulandırılması 

gerekmektedir.Bulandırma işlemi üyelik 

fonksiyonları kullanarak yapılmaktadır. 

Bulandırma işleminden sonra kural 

çıkartımı yapılmaktadır.Belirlenen kurallara 

göre sistemin kontrolü tek çıkış ile sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Bulanık mantık kontrol blok 

diyagram 

 

Şekil 6’da bulanık mantık kontrol blok 
diyagramı verilmiştir. Burada görüldüğü gibi 

bulanık mantık kontrol yapılabilmesi için 
öncelikle hata ve hatanın değişimi olarak iki 

giriş değeri gereklidir.DC motor çıkışına 
bağlı enkoderden ölçülen anlık pozisyon 

değerinin referans girişinden farkının 

alınması ile hata değeri bulunur, hata ile 
hatanın bir önceki değeri arasındaki fark ise 

hatanın değişimini verir. Bu iki bilgi 
kontrolör içinde üyelik fonksiyonları 

kullanılarak bulandırma işlemine yapılır. 
Bulandırma işleminden sonra daha önce 

belirlenen kurallara göre kural çıkarımı 
yapılır ve durulama işlemiyle kontrol sinyali 

elde edilir. 
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Projemizde DC motorun bulanık mantık 
kontrol yöntemi ile pozisyon kontrolünde 
hata ve hatanın değişimi değerlerinin 
bulandırılacağı bulanık üyelik fonksiyonları 

Şekil 7 ve Şekil 8’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Pozisyon hatanın üyelik fonksiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Pozisyon hata değişiminin üyelik 

fonksiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonksiyonlar oluşturulurken üçgen 
fonksiyonları tercih edilmiştir. Böylelikle 

mikrodenetleyicinin hesapsal yükü diğer 
fonksiyonların  kullanımına nazaran 

azalmıştır.Hesapsal yükün azalması  
gerçek zamanlı kontrolde önemli bir yer 

tutmaktadır. Oluşturulan bulanık üyelik 
fonksiyonlarında üçgen fonksiyonları yedi 

farklı sembolik değerle gösterilmiştir. 
Bunlar NB (Negatif Büyük),NO (Negatif 

Orta), NK (Negatif Küçük), S (Sıfır), PK 
(Pozitif Küçük),PO (Pozitif Orta), PB 

(Pozitif Büyük)’ dir. 

 

Ölçeklendirme işleminde ise deney 

düzeneğinde kullanılan motorun 
encoderinden gelen puls değerinin açıya 

dönüştürülerek -360o ile 360o arasında 
değerler belirlenmiştir.Üyelik 

fonksiyonlarında kullanılan beş adet üçgen 
fonksiyonu ve 2 adet yamuk fonksiyonu 

şekillerde görüldüğü üzere aralıklar eşit 
değildir. Çünkü ; bu şekilde sistemimizi 

daha iyi temsil etmekte ve istediğimiz 

şekilde çalışmatadır. Üyelik fonksiyonları 
arasındaki mesafe eşit olur ise sistemimiz 

kararsızlığa gitmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: PWM sinyali doluluk oranı üyelik 

fonksiyonu 
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Kontrolör çıkışı olan PWM sinyalinin 
üyelik fonksiyonu Şekil 9’da 
verilmiştir.PWM sinyalinin doluluk oranı 
0-100 arasında değişmektedir. PWM 
değeri 0 iken doluluk oranı %0 olur. Bu 
durumda motor duracaktır. 

 

PWM sinyalinin 100 olması ise doluluk 
oranının %100 olması yani motorun 
nominal hız değerinde dönmesidir. 

 

Bulanık üyelik fonksiyonlarında 
bulandırılan hata ve hatanın değişimi 
verilerinin işlenip Şekil 9’daki çıkış üyelik 
fonksiyonundan uygun kontrol çıkışı elde 
edebilmesi için kural tablosuna ihtiyaç 
vardır. Bu çalışmada yedi değişkenli 
durum için oluşturulan kural tablosu Tablo 

1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Kural Tablosu 

e/de NB NM NS Z PS PM PB 

NB NB NB NB NM NM NS Z 

NM NB NB NB NM NS Z PS 

NS NB NM NM NS Z PS PM 

Z NB NS NS Z PS PM PB 

PS NM NS Z PS PM PB PB 

PM NS Z PS PM PB PB PB 

PB Z PS PM PM PB PB PB 

 

Oluşturulan kural tablosunda “e” parametresi 
hatayı, “de” parametresi ise hatanın 

değişimini göstermektedir. Bu çalışmada 
bulanık mantık kontrol tasarımında hesapsal 

yükün az olması açısından çıkışı belirlemede 
en büyük (max-min) yöntemi kullanılmış 

olup, durulama işlemi için ise centroid 

yöntemi kullanılmıştır. 

 

Bulanık mantık kontrolör tasarımı öncelikle 

Matlab ortamında FIS Editor aracı ile 
tasarlanmış daha sonra yine Matlab 

ortamında waijung blok setleri ile bulanık 
mantık aracı birleştirilip kontrol algoritması 

oluşturulmuştur.Kontrol algoritmasını 

mikrodenetliyiciye gömülmüştür. 

 

 

 

4. Sonuçlar 

Bu bölümde tasarlanan PID ve Bulanık 

mantık kontrolörleri aynı referans giriş 
sinyalleri üzerinden karşılaştırılmıştır. 
Öncelikle giriş değeri olarak motorun 40o 
pozisyonuna gelmesi istenmiştir. Verilen 40o 

giriş sinyaline kontrolörlerin cevabı Şekil 

10’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: 40o için sistem cevapları 

Alınan verilerin aşırı aşım, yükselme 
zamanı, oturma zamanı ve kalıcı durum 
hatası gibi performans kriterleri açısından 
karşılaştırılması Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2: 40ıı referans için karşılaştırma 

tablosu 

 Bulanık 

Kontrol 

PID 

Kontrol 

Aşırı Aşım %10.1 %30.3 

Yükselme Zamanı 0.01s 0.2s 

Oturma Zamanı - 1.6s 

Kalıcı Durum 

Hatası 

- 0.1 

 

Şekil 10’daki grafikten ve Tablo 2’den de 

anlaşıldığı gibi PID kontrolörde aşırı aşım 
bulanık mantık kontrolöre göre fazladır. 

Buna nazaran bulanık kontrolörün yükselme 

zamanı daha azdır. Oturma zamanı 
bakımından iki sistem karşılaştırılırsa PID 

kontrolörün daha kısa sürede oturduğu 
görülür. Kalıcı durum hatası bakımından bu 

çalışmada bu referans değeri için iki 
sisteminde kalıcı durum hatası tablodan da 

anlaşıldığı gibi aynı çıkmıştır. 
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Çıkış grafiklerinden görüldüğü gibi iki 
kontrol sistemine ait çıkışlar belirli bir bant 

aralığında salınım yaparak ilerlemektedirler. 

İki kontrol sisteminin performansı sürekli 
değişen merdiven kare dalga referans girişi 
ile de test edilmiştir. Uygulanacak sinyalin 

değerleri ise sırasıyla 40o, 60o ve 80o Bu 
değişen referans sinyaline PID kontrolörün 

verdiği cevap Şekil 11’ de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: Değişen referans sinyali ve PID 

sistem cevabı 

 

Aynı referans girişi için Bulanık kontrol 
sisteminin cevabı ise Şekil 12’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12: Değişen referans sinyali ve 

Bulanık kontrol cevabı 

 

Şekil 11 ve Şekil 12’deki çıkış grafiklerinden 
de görüldüğü gibi iki kontrol sistemi de 
değişen referans sinyalini sorunsuz bir 
şekilde takip etmiştir. Bulanık mantık 
sistemine ait cevaptaki aşırı aşım miktarının 
PID sisteme nazaran fazla olduğu şekillerden 

anlaşılmaktadır. 

Sistemimizin simülasyon cevabı Şekil 13’de 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13: Sistemimizin transfer fonksiyonun 

PID ve Bulanık control cevabı 
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Özetçe
Bu bildiride, bir trafik ağı probleminin, sürekli-zamanda ta-

nımlı ve Ax = b formundaki doğrusal denklem çözmek için
geliştirilmiş bir dağıtık algoritma kullanılarak çözümü incelen-
miştir. Söz konusu trafik ağı problemi, çok etmenli sistemlerde
her etmenin denklem sisteminin yalnızca bir satırını bildiği ve
denklem sisteminin eşsiz çözümüne ulaşmayı hedeflediği bir
formülasyon olarak ifade edilmiştir. Trafik ağındaki sensörler
önlerinden birim zamanda geçen araç sayısını ölçebilmekte ve
kendilerine yakın olan komşu sensörlerle veri paylaşımı yapa-
bilmekte olduğu varsayımıyla, her bir güzergahtan birim za-
manda geçen araç sayısının belirlenebilmesine çalışmaktadır.
Sensörler arası iletişimin zamanla değiştiği ancak çizge dizisi-
nin tekrarlı birlikte kuvvetli bağlı olduğu bir durum için trafik
ağı probleminin çözüldüğü benzetim çalışmaları ile gösterilmiş-
tir.

Abstract
In this paper, we investigate the solution of a traffic net-

work problem by using a continuous-time distributed algorithm
designed for solution of linear equations in the form ofAx = b.
We express the traffic network problem as the solution of a li-
near equation defined in a multi-agent system where each agent
knows a single line of the equation system and aims to find the
unique solution. In the traffic network, sensors are able to me-
asure the number of vehicles passing in front of them in unit
time, and try to determine the number of vehicles passing from
each route in unit time, assuming that sensors can share data
with neighboring sensors close to them. Simulation studies have
shown that the traffic network problem can be solved when the
underlying topology of the network is time varying and repe-
atedly jointly strongly connected.

1. Giriş

Doğrusal cebir denklem sistemlerinin çözümleri için çok çe-
şitli algoritmalar, uzun yıllardan beri geliştirilmektedir. Denk-
lem sistemlerini dağıtık olarak çözmekte kullanılabilecek algo-
ritmaların tasarımı konusu ise son zamanlarda birçok araştır-
macı tarafından ilgiyle araştırılmaktadır [1–6, 8]. Dağıtık algo-
ritmaların ortaya çıkmasındaki en büyük motivasyon, tüm denk-
lem sisteminin merkezi bir çözücü vasıtasıyla değil de, birbirine
belirli komşuluk ilişkileriyle bağlı m > 1 sayıda etmenin, sis-
temin sadece belirli parçalarını bilmesine rağmen komşuları ile
veri alışverişi sayesinde tüm denklem sistemini çözebilmesidir.
Doğrusal cebir denklem sistemlerinin, eşsiz çözümleri olabile-
ceği gibi bazı denklemlerin sonsuz sayıda çözümü olabilir veya
hiç çözümü mevcut olmayabilir. Eşsiz çözümün olduğu durum-
lar için geliştirilmiş dağıtık algoritmalar olduğu gibi [1–5, 8],
çözümün olmadığı durumlarda en küçük kareler çözümünü bul-
mayı sağlayan algoritmalar da literatürde bulunmaktadır [7].

Yang ve Tang tarafından, yönsüz çizgelerde çözümü sağ-
layan ve sürekli zamanda bir algoritma tanımlanmıştır [9]. Bu
algoritma birinci dereceden dinamiklere sahip olarak tasarlan-
mış olup, üstel hızla çözümü sağlamaktadır. Liu ve ark. tara-
fından önerilen ve sürekli zamanda tanımlanmış bir başka algo-
ritma ise birinci dereceden integratör dinamiklerine sahiptir [4].
Bu algoritma, ağ çizgesinin tekrarlı birlikte kuvvetli bağlı ol-
ması durumunda yakınsamaktadır. Anderson ve ark. tarafından
sürekli zamanda önerilen algoritma ile keyfi başlangıç vektör-
leri seçilerek denklem sisteminin eşsiz çözümünün dağıtık ola-
rak bulunabildiği gösterilmiştir [8]. Her etmenin denklemin bir
satırını bildiği durumda, sürekli zamanda denklem çözümünü
sağlayan bir algoritma [10] ve [11]’de önerilmiş olup, kazanç
katsayısı doğru şekilde seçilerek, denklemin çözümünün olma-
dığı durumlarda, en küçük kareler çözümüne keyfi bir öklid
uzaklığında bir çözüme ulaşılabilmektedir. Zeng ve Cao tarafın-
dan yakın zamanda geliştirilen bir algoritma ise, etmenlerin A

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

556



matrisinin bazı sütunlarını bildiği durumu ele almıştır [12]. Bu
algoritma kullanılarak denklemin en küçük kareler çözümüne
ulaşmak mümkün hale gelmektedir.

Bu çalışmada, bir trafik ağında sadece belirli noktalardan
birim zamanda geçen araç sayısını ölçen sensörler kullanılarak,
ağda tanımlı tüm güzergahlardan birim zamanda geçen araç sa-
yısının sensörler tarafından dağıtık olarak belirlenebilmesi ko-
nusu, doğrusal bir denklem sisteminin dağıtık olarak çözülebil-
mesi ile ilişkilendirilerek incelenmiştir.

Bildirinin kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm
2’de çok etmenli ağların haberleşme düzenini açıklamakta kul-
landığımız çizge kuramıyla ilgili temel bilgiler verilmiş ve bu
ağlarda doğrusal denklem sistemlerini çözmekte kullanılan da-
ğıtık bir algoritma tanıtılmıştır. Bölüm 3’te trafik ağı problemi
açıklanarak, problemin Ax = b biçiminde bir doğrusal denk-
lem sisteminin çözümü problemi ile nasıl ilişkili olduğu anlatıl-
mıştır. Bölüm 4’te ele alınan örnek bir trafik ağı için, sensörle-
rin çözüm tahminlerinin problemin eşsiz çözümüne yakınsadığı
benzetim çalışmaları ile gösterilmiştir. Elde edilen sonuçların
uygulama alanları ve gelecek çalışmalar hakkında bilgiler ise
Bölüm 5’te verilmiştir.

2. Çizge Kuramı ve Algoritma
Bu bölümde, trafik ağı probleminin modellenmesinde kullanı-
lan çizge kuramı ve bu problemin çözülmesinde kullanılacak
olan sürekli zamanda tanımlı dağıtık bir algoritma hakkında bil-
giler verilmiştir.

2.1. Çizge Kuramı

Çok etmenli bir sistemde m > 1 sayıda etmen olduğu ve bu
etmenlerden her birinin diğer bir etmene aralarındaki iletişim
ağları sayesinde bilgi gönderebildiğini varsayalım. Bu durumda
G = (V,E) çizgesi bu etmen sistemini temsil etmektedir.
V = {1, 2, ...,m} bu sistemdeki etmenleri ve E ⊂ V × V

etmenler arası bağlantıları ifade eden kümeler olarak tanımlan-
maktadır. Eğer i. etmen j. etmene bilgisini gönderebiliyor ise, i.
etmen j. etmenin komşusu olarak nitelendirilir ve bu (i, j) ∈ E
ile gösterilir. i. etmenin komşuluk kümesi Ni ile ve i. etmenin
komşu sayısı |Ni| ile ifade edilebilir. Bu bildiride her etmenin
kendi bilgisini kullanabildiği, dolayısı ile kendisinin komşusu
olduğu varsayılmıştır. Komşuluk ilişkilerini gösteren C = [cij ]

bitişiklik matrisi

cij =

{
1, eğer (i, j) ∈ E ise,

0, eğer (i, j) 6∈ E ise.
(1)

olarak tanımlanır. Bir ağdaki etmenler arası bağlantılar zaman
geçtikçe değişkenlik gösteriyorsa çizge değişken ilingeli, eğer
değişmiyorsa sabit ilingeli çizge olarak isimlendirilir. Ayrıca
çizgeler etmenler arasındaki bilgi akışının yönüne göre yönlü ve
yönsüz olarak iki kısımda incelenir. Eğer i. etmen ile j. etmen
arasındaki iletişim çift yönlü ise ((i, j) ∈ E, ⇐⇒ (j, i) ∈
E, ∀i, j ∈ V ise) çizge yönsüz olarak adlandırılır. Bu durumun
sağlanmadığı çizgeler ise yönlü olarak tanımlanır. Bir çizgede
her etmen çifti arasında (bir ya da daha fazla adımda) bir ileti-
şim mevcut ise, bu çizgeye kuvvetli bağlı çizge denir. Kuvvetli
bağlılık, sabit ilingeli çizgeler için tanımlanmış bir kavram ol-
masına karşın, değişken ilingeli çizgelerde tekrarlı birlikte kuv-

vetli bağlı çizge dizisi tanımı büyük önem taşır. Bu tanımın ya-
pılabilmesi için gerekli olan çizge bileşimi tanımı aşağıda veril-
miştir.

Tanım 1 (Çizge bileşimi) G1 = (V,E1) ve G2 = (V,E2)

yönlü iki çizgeyi ifade ediyor olsun. Bu iki çizgenin bileşimi
G = (V,E) = G1 ◦ G2 olarak gösterilir ve her (i, j) ∈ E

için öyle bir k vardır ki (i, k) ∈ E1 ve (k, j) ∈ E2 sağlanır.

Çizge bileşimi tanımı kullanarak, değişken ilingeli çizgelerde
tekrarlı birlikte kuvvetli bağlı çizge aşağıdaki gibi tanımlanabi-
lir.

Tanım 2 (Tekrarlı birlikte kuvvetli bağlı çizge dizisi [1])
Sonsuz elemanlı G1, G2, . . . dizisi, her k > 1 değeri için
Gkl+τ0−1 ◦ Gkl+τ0−2 ◦ · · · ◦ G(k−1)l+τ0 çizgelerini kuvvetli
bağlı yapan l ve τ0 tamsayıları varsa, tekrarlı birlikte kuvvetli
bağlı çizge dizisi olarak tanımlanır .

2.2. Doğrusal Denklem Çözme Algoritması

Bu bölümde bir trafik ağında farklı güzergahları kullanan araç
sayısının belirlenmesini sağlayacak ve sürekli zamanda tanımlı
bir dağıtık algoritma tanıtılacaktır. Ele alınacak olan trafik ağı
sistemi, komşuluk ilişkileri G yönsüz çizgesiyle ifade edilen m
etmenli (sensörlü) bir ağ olarak tanımlanmaktadır. Her i etmeni,
Ax = b formundaki doğrusal denklem sisteminin yalnızca bir
satırını bilmektedir. Yani, [Ai bi] olarak gösterilebilen, [A b]

matrisinin i. satırını bilmektedir. Burada Ai vektörü A’nın i.
satırını ve bi değeri b’nin i. elemanını ifade etmektedir. Her
etmen denklemin yalnızca bir satırını bilmenin yanısıra, kom-
şuları ile bildiği denklem sistemini çözen bir çözüm vektörü
paylaşabilmektedir. Bu çözüm vektörlerini kullanarak kendi çö-
zümünü bir algoritma aracılığıyla güncellemekte ve Ax = b

denklem sisteminin eşsiz çözümünü bulmayı hedeflemektedir.
Sürekli zamanda doğrusal denklem sistemlerinin dağıtık olarak
çözümünde kullanılabilecek bir algoritma, [4]’te

ẋi(t) = −Pi
∑

j∈Ni(t)

(xi(t)− xj(t)), (2)

olarak önerilmiştir. Bu denklemdeki xj(t) vektörü j. etmenin t
anındaki çözüm tahminini ifade ederken, Pi ∈ Rn×n matrisi,
Ai satır vektörünün sıfır uzayına dik izdüşüm matrisidir ve

Pi = I −ATi (AiATi )−1Ai (3)

olarak hesaplanabilir. Algoritmanın başlangıç değeri, etmenin
kendi denklem sistemini çözen (Aixi(0) = bi) herhangi
bir çözüm olarak seçilebilmektedir. Verilen bir xi(0) için,
Aixi(0) = bi olduğu garanti edildiğinden, (2)’ye göre
Aixi(t) = bi denklemi her t için sağlanacaktır. Denklemin
dağıtık olarak çözülebilmesi için her etmenin çözümünün,
denklemin eşsiz çözümü olan x? vektörüne yakınsaması
gerekir, yani her i etmeni için limt→∞ ||x? − xi(t)|| = 0

olmalıdır. Bu algoritmanın denklem sistemini dağıtık olarak
çözebilmesi için gerek ve yeter koşul, ağın tekrarlı birlikte
kuvvetli bağlı çizge dizisine sahip olması olarak verilmiştir [4].
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Bununla beraber, sürekli zamanlı doğrusal denklem sistem-
lerinin dağıtık olarak çözümünde kullanılan bir diğer algoritma,
[8]’de,

ẋi(t) = −Pi
∑

j∈Ni(t)

(xi(t)−xj(t))−ATi (AiATi )−1(Aixi−bi),

(4)
olarak önerilmiştir. Bu algoritmanın [4]’te önerilenden farkı,
başlangıç değeri olarak verilen xi(0)’ın tamamen keyfi bir şe-
kilde seçilebiliyor olmasıdır. Bu sayede, denklem sistemini çöz-
meye başlarken seçilen xi(0) vektörlerinin, Aixi(0) = bi
denklemini sağlanması gerekmemektedir.

3. Trafik Ağı Problemi ve Formülasyonu
Günümüzde özellikle büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu prob-
lemi, hem sosyal hem de ekonomik olarak ciddi bir sorun ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Gün içerisinde özellikle belirli va-
kitlerde yaşanan yoğunluklar, hem kişilerin vaktinin yolda boşa
geçmesine ve böylece aktif olabilecekleri sürenin kısıtlanma-
sına hem de araçların dur kalk yaparak harcadıkları yakıtdan
dolayı, enerji kaynağının boşa harcanmasına sebep olabilmek-
tedir. Bunun için trafik yoğunluğunu azaltacak akıllı trafik ağla-
rının kurulması büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmada önerdiğimiz trafik ağı modelinde, şehirden
küçük bir trafik ağı kesiti için mümkün olan tüm güzergahlar-
dan birim zamanda geçen araç sayılarının, sadece o yoldan bi-
rim zamanda geçen toplam araç sayısını ölçen sensörlerin (et-
menler) veri iletişimleri aracılığıyla dağıtık olarak belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu problemdeki motivasyon, tüm güzergah-
lardaki araç sayılarının belirlenerek, yol üzerindeki trafik ışık-
larının yanma sürelerinin, rotalardaki araç yoğunluğuna göre
ayarlanması ve yoğun rotalardaki bekleme sürelerinin mümkün
mertebe azaltılmasıdır.

Şekil 1: Bir şehirdeki trafik ağından bir kesit ve mümkün olan
güzergahlar

Şekil 1’de, bir şehirdeki trafik ağından bir kesit gösterilmiş-
tir. Caddelerin kenarlarına yerleştirilen 14 sensör (s1, . . . , s14)
ile o noktadan geçen araç sayıları ölçülebilmektedir. Bu sensör-
ler sadece önünden geçen araçların sayısını ölçebilme ve kablo-
suz veri iletimi kabiliyetine sahip basit sensörlerdir. Şekil 1’de,
bu ağdaki mümkün olan tüm güzergahlar farklı renklerle işa-
retlenmiş olup, belirtilen yönlerin aksine yönlerde araç geçme-

diği ve tüm trafik kurallarına uyulduğu varsayımıyla, her bir gü-
zergahı takip eden araçların önünden geçtiği sensörlerin listesi
Tablo 1’de listelenmiştir.

Tablo 1: Her bir güzergahı kullanan araçların önünden geçtiği
sensörler

Güzergah rengi Güzergah adı Önünden geçtiği sensörler
Koyu Mavi g1 s1 − s2
Açık Yeşil g2 s1 − s3 − s5 − s6

Kırmızı g3 s1 − s14 − s13
Mor g4 s4 − s5 − s6

Siyah g5 s8 − s7 − s6
Turkuaz g6 s8 − s9 − s11 − s13

Koyu Yeşil g7 s8 − s9 − s10
Turuncu g8 s12 − s13

Sensörlerin önünden geçen araç sayısı güzergahları o sen-
sörlerin önünden geçen tüm araçların sayısı olacağı için, her bir
sensörün ölçümü bir doğrusal denkleme karşılık gelmektedir.
Örneğin s1 sensörünün önünden geçen araçlar g1, g2 ve g3 gü-
zergahlarını kullanıyor olacağı için, bu durum s1 = g1+g2+g3
olarak ifade edilebilmektedir. Tüm sensörler için benzer şekilde
denklemler yazılarak, tüm trafik ağı için sensörün ölçtüğü araç
sayısı değerleri ile güzergahları kullanan araç sayıları arasın-
daki ilişki, x = [g1, . . . , g8]

T ve b = [s1, . . . , s14]
T olmak

üzere Ax = b formunda, aşağıdaki gibi ifade edilebilir.



1 1 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0





g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8


=



s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14


(5)

Her bir sensörün, (5) denkleminin yalnızca kendine ait satı-
rını biliyor olması ve komşu sensörler ile kablosuz iletişim içe-
risinde olması nedeniyle, önerilen bu problem Bölüm 2.2’de ve-
rilen algoritma ile dağıtık olarak çözülebilecektir.

4. Benzetim Çalışmaları
Şekil 1’de verilen trafik ağında, güzergahlardan geçen araçla-
rın belirlenmesi problemini ele alalım. Sensörler birim zamanda
önlerinden geçen araç sayısını ölçebilmektedir. Trafik ağı prob-
lemini temsil eden doğrusal denklem sisteminin zamanla deği-
şen olmaması için, bu çalışmada birim zamanda bir güzergahı
kullanan araç sayısının değişmediği varsayılacaktır. Buna kar-
şın, sensörler arası iletişimin sabit olmadığı ve ağ ilingesinin
0.1 saniye aralıklarla Şekil 2’de verilen ilingeler arasında sü-
rekli değiştiği durum ele alınacaktır.
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Şekil 2: Bileşimi tekrarlı birlikte kuvvetli bağlı ilingeler

Bu durumda, ağı temsil eden çizge dizisi tekrarlı birlikte
kuvvetli bağlı olmaktadır ve (2) algoritması ile denklem sis-
teminin dağıtık olarak çözümü için gerekli koşullar sağlanmış
olacaktır. Şekil 1’de verilen trafik ağı için her bir güzergahtan
birim zamanda geçen araç sayısı Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Rotalar ve geçen araç sayıları

Rota kodu Geçen araç sayısı
g1 3
g2 2
g3 10
g4 10
g5 9
g6 8
g7 2
g8 4

Bu durumda, sensörlerin birim zamanda ölçtükleri araç sa-
yıları vektörü

b = [15, 3, 2, 10, 12, 20, 8, 14, 6, 6, 4, 9, 23, 10]T

olacaktır. Trafik ağı probleminin dağıtık olarak çözebil-
mesi, Ax = b denklem sisteminin eşsiz çözümü olan
x = [3, 2, 10, 10, 9, 8, 2, 4]T ’nin her bir sensör tarafından
belirlenebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bölüm 2.2’de bahse-
dildiği üzere, algoritmanın çalışabilmesi için, her bir etmenin
kendi denklemini sağlayan bir çözüm vektörü oluşturması ge-
rekmektedir. Bu çözümlerin sistematik bir şekilde oluşturula-
bilmesi amacıyla,

xi(0) = ATi (AiA
T
i )
−1bi (6)

ile ifade edilen en küçük norm çözümleri kullanılabilir. Benze-
tim çalışması yapılacak olan ağ için etmenlerin başlangıç çö-
zümleri (en küçük norm çözümleri) Tablo 3’te verilmiştir.

Bu çözümlerden başlayarak (2) algoritması kullanıldığında
1. etmenin çözümünün zamanla değişimi Şekil 3’teki gibi ol-
maktadır.

Tablo 3: Sensörlerin başlangıç çözümleri (en küçük norm çö-
zümleri)

Sensör En küçük norm çözümü
s1 [5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0]T

s2 [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T

s3 [0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T

s4 [0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0]T

s5 [0, 6, 0, 6, 0, 0, 0, 0]T

s6 [0, 20/3, 0, 20/3, 0, 20/3, 0, 0]T

s7 [0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]T

s8 [0, 0, 0, 0, 0, 14/3, 14/3, 14/3]T

s9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3]T

s10 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3]T

s11 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4]T

s12 [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0]T

s13 [0, 0, 23/3, 0, 23/3, 0, 0, 23/3]T

s14 [0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0]T
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Şekil 3: (2)’de verilen dağıtık algoritma kullanıldığında 1. et-
menin çözümünün zamana bağlı değişimi

Tüm etmenlerin trafik ağı problemini çözdüğünü göstermek
amacıyla, çözüm hatalarının normlarının toplamı olarak tanım-
lanan

h(t) =

m∑
i=1

||x? − xi(t)|| (7)

fonksiyonunun zamanla değişimi Şekil 5’te verilmiştir. Bu de-
ğerin sıfıra gitmesi, tüm hataların sıfırlandığını ve bütün sen-
sörlerin ağdaki tüm güzergahlardan birim zamanda geçen araç
sayılarını belirleyebildiklerini göstermektedir.

Sensörlerin ağdaki tüm olası güzergahlardan birim
zamanda geçen araç sayısını çözebilmesi, çeşitli kavşak
noktalarındaki trafik ışıklarında bekleyen araçların ne kadarının
hangi güzergahı takip etmekte olduğunun belirlenebilmesini
sağlamaktadır. Bu bilgi kullanılarak, trafik ışıklarının yanma
süresi ayarlanması ve yoğun araç geçişinin olduğu güzergah-
lardaki trafiğin azaltılması mümkün olabilir.
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Şekil 4: (4)’te verilen dağıtık algoritma kullanıldığında, 1. et-
menin çözümünün zamana bağlı değişimi

Giriş kısmında da bahsedildiği üzere, [8]’de önerilen algo-
ritma için başlangıç vektörü keyfi olarak seçilebilmektedir. Bu
örnek için kullanılan başlangıç vektörü, tüm etmenler için

xi(0) = [5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]T

olarak verilmiştir. [8]’de önerilen sürekli-zamanlı dağıtık algo-
ritma ile elde edilen sonuçlar Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir.

0 10 20 30 40 50 60

t (sn)

0

50

100

150

200

250

h
1
(t

) 
v
e
 h

2
(t

)

h
1
(t)

h
2
(t)

Şekil 5: Hataların zamana bağlı değişimi (h1(t): Algoritma (2)
kullanıldığında, h2(t): Algoritma (4) kullanıldığında)

5. Tartışma ve Sonuçlar
Bu çalışmada çok etmenli sistemlerde, doğrusal denklem sis-
temlerinin dağıtık olarak çözümünde kullanılan ve sürekli za-
manda tanımlı iki farklı algoritma, bir trafik ağı probleminin
çözümünün hesaplanmasında uygulanmıştır. Bu iki farklı algo-
ritmanın da, ağ ilingesinin zamanla değişen ve tekrarlı birlikte
kuvvetli bağlı olması durumunda, yalnızca önünden geçen araç
sayısını ölçen sensörlerin komşularıyla bilgi paylaşımında bu-
lunarak, trafikteki tüm güzergahlardan geçen araç sayılarını çö-
zebildikleri gösterilmiştir. Her güzergahtan geçen araç sayısının

tüm sensörler tarafından bulunması sayesinde, kavşaklarda bu-
lunan trafik ışıklarının süreleri uygun şekilde ayarlanabilir ve
trafik sıkışıklığı azaltılabilir.

Trafik akışının çift yönlü (gidiş-dönüş) olduğu bazı tasarım-
larda, sensörlerin belirledikleri araç sayıları kullanılarak, her bir
güzergahı kullanan araç sayısının belirlenmesi mümkün olma-
yabilmektedir. Bunun nedeni, bu tasarımda Ax = b denklem
sisteminin sonsuz çözüme sahip olmasıdır (A matrisinin tam
sütun kerteli olmadığı durum). Gelecek çalışmalarda, denklem
sisteminin eşsiz çözüme sahip olabilmesi için trafik ağı üzerinde
gerekli koşulların belirlenmesi ve güzergahtan geçen araç sayı-
larının daha hızlı belirlenmesini sağlayan algoritma iyileştirme-
leri yapılması planlanmaktadır.
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lenmiştir.
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Özetçe 

Hareketli nesneleri izlenmesi endüstriyel otomasyon, 
sistemlerinden medikal sağlık hizmetlerine kadar birçok 
alanda karşılaşılan önemli bir kontrol problemidir. Bu 
çalışmada ele alınan problem, hedefin konumunun zamana 
göre değişiminin sabit olmadığı yani ivmeli hareket yapan 
bir insanın, doğrusal bir ray üzerindeki mobil robot ile 
takibi problemidir. Üzerine ArUco işaretçileri (marker) 
giyen hedefin izleyici robot ile arasındaki mesafe OpenCV 
görüntü işleme aracı ile elde edilmektedir. Robot ile hedef 
arasındaki yatay mesafe PD kontrolcüye geri bildirilerek 
robotun kontrolü sağlanmıştır. Yapılan deneylerde, belirli 
hız limitlerinde, takip sisteminin nesneyi izleme 
konusunda başarılı olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Görüsü, OpenCV, ArUco 
İşaretçiler, Yürüme Analizi, Oransal-Türevsel Kontrol 

Abstract 

The problem of tracking moving objects has been 
encountered in many areas from industrial automation to 
medical health services. The problem discussed in this 
study is tracking the position of a target with a mobile 
robot placed on a linear rail where the change of the 
position of the target is not constant, in other words, 
tracking accelerating motion of a human. The distance 
between the target who is wearing ArUco markers and the 
tracking robot is obtained by image processing tool 
OpenCV. The horizontal distance between the robot and 
the target is used in a feedback loop with a PD controller 
to control the robot. In experiments conducted, it is found 
that the tracking system was successful in tracking the 
object under certain speed limits. 
Keywords: Computer Vision, OpenCV, ArUco Markers, 
gait analysis, Proportional-Derivative Control 

1. Giriş 

Konum denetimi, iletişim sistemlerinde, savunma 
sanayiinde, robotlarda, biyomekanik analizlerde, 
biyometrik tanımalarda, hava taşıtlarında ve daha birçok 
konuda yer bulan çalışma alanlarından biridir. Bu bildiride 
ise, bir insanın hareketlerini izleyebilmek için bu insanı 
takip eden bir robot tasarlanmıştır. 

İnsan hareketi analizi, herhangi bir yöntem ile 
harekete yönelik nicel ve nitel ölçüm elde edilmesi olarak 
tanımlanabilir [1]. Uzay-zamansal yürüyüş (gait) 
parametreleri, özellikle yaşlılarda denge ve yürüyüş 
üzerine etki eden sağlık sorunlarının belirlenmesinde, tanı 
konularak tedavi planlanmasında önemli rol oynar. 

Standart bir yürüyüş analizi laboratuvarı, 
stereofotogrametrik hareket izleyici sistemlerinden 
oluşur. İzlenen cismi farklı açılardaki kameralarla 
görüntüleyen bu sistemler oldukça pahalıdır ve dar bir 
alanı izleyebilir. Alan darlığı, hastanın ya kısa mesafede 
yürütülmesine ya da bir yürüme bandı üzerinde 
yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk doğal 
yürüme örüntüsünün kısıtlanması ve baskılanması 
sonucunu doğurmakta ve değerlendirmeleri olumsuz 
etkilemektedir. 

Sözü edilen olumsuzluğun çözümüne yönelik, 
giyilebilir teknolojiler ile yürüme analizinin laboratuvar 
dışına çıkmasına ve geniş alan ve zamanlarda ölçüm 
yapılabilmesine olanak tanınmıştır. Giyilebilir 
teknolojiler ağırlıklı olarak, düşük maliyetleri, hafiflikleri 
ve veri toplama kolaylığı gözetilerek ataletsel ölçüm 
sistemleri ile donatılmaktadır. Ataletsel ölçüm sistemleri 
doğru bir biyomekanik model ile oldukça doğru sonuçlar 
verebilir ancak elde edilen veriler ivmesel olduğu için, bu 
verilerden üretilen konum değerlerindeki hata uzun 
yürüyüşlerde, ivmeölçerdeki gürültünün sürekli 
birikmesinden dolayı üssel olarak artacaktır. Bu hataları 
gidermek için geliştirilen metotlar vardır ve özellikle 
yürüme gibi periyodik hareket için integral hataları ile baş 
edecek çok sayıda yöntem geliştirilmiştir [2]. Ancak kesin 
konum bilgisinin gerektiği eklem kinematikleri için 
modele dayalı sonuç ürettikleri için ataletsel ölçüm 
sistemleri yeterince elverişli değildirler [3]. 

Düşük maliyetli yürüme analizi yapmak için derinlik 
sensörlü Kinect kameraları da araştırmacılar tarafından 
teste tabii tutulmuştur. Ancak bu kameralar henüz 
kliniklerde yürüme analizi için kullanılabilecek 
doğrulukta veri sağlayamamaktadır [4]. 

Tüm bunların yanı sıra, bilgisayar görüsü yöntemleri 
düşük maliyetinin yanı sıra yüksek doğrulukta yürüme 
parametresi ölçümüne olanak sağlamaktadır [3]. Sözü 
edilen çalışmada erişilebilir maliyetli bir bilgisayar 
görüsü çözümü getirilmekle birlikte, stereofotogrametrik 
sistemlerin dar bir alan içine hapsolma ve sonuç olarak, 
hastaları ve/veya denekleri yürüme bandı üzerinde 
yürütme handikabından kurtulamamıştır. Yürüme bandı 
birçok hasta için olanaksız bir seçenekken, sağlıklı 
denekler için bile doğal yürüme örüntüsünü bozduğu için 
tercih edilen bir platform olmamaktadır. Problemin 
çözümünün, bu çalışmada sunulan, hasta / denek düz bir 
hat üzerinde hareketini sürdürürken, hastanın yürüme 
hızına uygun olarak, hastayı yanı sıra izleyecek hareketli 
bir platform ile gerçekleşebileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada Açık Kaynak Bilgisayar Görüsü (Open-
Source Computer Vision) ya da kısaca OpenCV 
kullanarak, ayak bileklerine ve bel kısmına işaretçi 
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yapıştırılmış bir insanı takip etmesi için tasarlanan 
robotun, hareketli nesnenin görüş açısından çıkmaması 
için, robotun üzerindeki cep telefonu kamerasının 
görüntüsü kablosuz ağ üzerinden bir bilgisayara 
aktarıldıktan sonra, OpenCV ile konumları belirlenen 
işaretçiler doğrultusunda, Python programlama dili ile 
gerçek zamanlı bir kontrol sinyali oluşturulup, bu sinyal 
bluetooth ile Arduino’ya gönderilerek, aracın ray üzerinde 
hareketli nesneyi takip etmesi amaçlanmıştır. Tekerlerde 
oluşacak sürtünmeyi azaltmak amacıyla mobil robotun 
ray üzerinde tek eksende ilerletilmesi tercih edilmiştir. 

Tek bir kamera ile çalışabilen ve ArUco işaretçilerini 
izleyen bu sistem, mobil robotun fiziksel kapasitesini 
aşmayan tüm hız değişimlerinde nesne ile arasındaki 
mesafeyi koruyabilmekte, nesneye paralel hareket 
edebilmektedir. Bu anlamda geliştirilen kontrol 
algoritması başarılıdır. Geliştirilen sistem, programlama 
dili ve hizmet alanı açısından değerlendirildiğinde de 
literatürden farklı özgün özellikler içermektedir. Serbest 
ve açık kaynak kodlu bir yazılım ortamı olan Python 
kullanıldığı için düşük maliyetli ve erişilebilir bir çözüm 
önerilmiştir. Geliştirilen sistemin hizmet alanı, yürüme 
analizi için veri toplamak olarak belirlenmiştir. Mobil 
robot, iç ve dış uzun parkurlarda yürüme analizi 
yapılabilmesini sağlayacağı için, hizmet alanına da özgün 
katkıları olacaktır. 

2. Görüntü İşleme 

Teknolojinin de ilerlemesiyle görüntü işleme teknikleri 
pahalı olmayan donanımlar ile gerçek zamanlı 
uygulamalar yapmak mümkün olmuştur. Bu çalışmada 
görüntü işlemek için OpenCV-Python kütüphanesi 
kullanılmıştır. OpenCV-Python, Python ile OpenCV 
araçlarının kullanılması için yazılmış bir uygulama 
geliştirme ara yüzüdür. OpenCV, 1999 yılından bu yana 
binlerce kişi tarafından geliştirilmiş bilgisayar görüsü 
algoritmaları içeren bir kütüphanedir. 

Çalışmada, 2 boyutlu ve 3 boyutlu herhangi bir objeyi 
tanıyabilen bu kütüphane ile üzerinde ArUco işaretçileri 
olan bir insanın takibi gerçekleştirilmiştir. Bunun 
mümkün kılınması için öncelikle bu işaretçileri izleyecek 
olan aracın üzerindeki kameranın kalibre edilmesi 
gerekmektedir. 

2.1. Kamera Kalibrasyonu 

Günümüzde kullanılan iğne deliği kamerası modellerinden 
elde edilen görüntü üzerindeki işaretçilerin 
koordinatlarının elde edilebilmesi için, bu görüntüyü elde 
eden kameranın kalibre edilmesi gerekmektedir. Kamera 
kalibrasyonu, satranç tahtası desenine sahip bir düzlemin 
farklı açılardan fotoğraflanması ve tüm açılar ile 
değerlendirilmesi sonucu elde edilir. 

Standart satranç tahtası deseninin yanı sıra Şekil 1.’de 
gösterilen ChArUco tahtası deseni, ArUco işaretçileri 
barındırır. Bu desen, tam olmayan, kısmi fotoğraflardan 
de kalibrasyon verisi elde edilmesini sağladığı için tercih 
edilmiştir. Bu kalibrasyon sonucunda, kamera matrisi ve 
distorsiyon katsayılarını hesaplanır.  

Kamera matrisi, kameraya ait içsel parametrelerin 
(intrinsic parameters) matrisidir. Piksel birimleri ile ifade 
edilmiş odak uzunlukları 𝑓  𝑣𝑒 𝑓  parametreleri ile 
beraber piksel koordinatlarıyla ifade edilmiş optik merkez 
𝑐  𝑣𝑒 𝑐  parametrelerini de içerir. 

 

Şekil 1: Kamera kalibrasyonu için ChArUco tahtasının 
farklı açılardan fotoğraflanması 

İğne deliği kamera modelinde, u ve 𝑣 piksel 
birimindeki bir noktayı, 𝑋, 𝑌 𝑣𝑒 𝑍 ise gerçek dünya 
üzerindeki koordinat sistemini temsil eder. 𝑅 𝑣𝑒 𝑡 
değerleri ise gerçek dünyadaki kameranın açısı ve 
konumuyla ilgili değişken dışsal paremetrelerdir 
(extrinsic parameters). 

 𝑢
𝑣
1

=
𝑓 0 𝑐
0 𝑓 𝑐

0 0 1
 

[𝑅|𝑡]

𝑋
𝑌
𝑍
1

 (1) 

Ancak iğne deliği kamera modeli, kamera lensinden 
kaynaklanan distorsiyonu hesaba katmaz, çünkü ideal bir 
iğne uçlu kamerada lens bulunmaz. Gerçek hayatta 
kullanılan kameraların ise hepsinde radyal ve teğetsel 
distorsiyonlar bulunur.  

Balıkgözü lensli kameralarda abartılı bir şekilde 
görüntülenebilen radyal distorsiyonları düzeltmek için şu 
parabol kullanılır, 

 𝑥 ü ş = 𝑥(1 + 𝑘 𝑟 + 𝑘 𝑟 + 𝑘 𝑟 ) (2) 

 𝑦 ü ş = 𝑦(1 + 𝑘 𝑟 + 𝑘 𝑟 + 𝑘 𝑟 ) (3) 

Burada 𝑟, düzeltilecek 𝑥 𝑣𝑒 𝑦 noktasının kamera 
merkezine olan mesafesi, 𝑘 , 𝑘  𝑣𝑒 𝑘  radyal distorsiyon 
katsayılarıdır. Taylor serisi açılımıyla karakterize 
edilebilen bu distorsiyon, normal cep telefonu kameraları 
için ilk iki 𝑘  𝑣𝑒 𝑘  terimleri ile ifade edilebilirken, çok 
daha fazla radyal distorsiyona sahip balıkgözü lensli 
kameralarda 𝑘  terimini gerektirir [5]. 

Bunun yanında radyal distorsiyona oranla daha küçük 
olan ve imalat sırasındaki kusurlardan dolayı meydana 
gelen teğetsel distorsiyon, taylor serisinin ilk 2 terimi ile 
karakterize edilir [5]. 

 𝑥 ü ş = 𝑥 + [2𝑝 𝑦 + 𝑝 (𝑟 + 2𝑥 )] (4) 

 𝑦 ü ş = 𝑦 + [𝑝 (𝑟 + 2𝑦 ) + 2𝑝 𝑥] (5) 

Burada 𝑝  𝑣𝑒 𝑝  teğetsel distorsiyon katsayılarıdır. 

2.2. ArUco İşaretçileri 

ArUco işaretçileri, kare kodlara benzer ancak onlara 
kıyasla çok daha küçük verileri tutan bir işaretçi türüdür. 
Sayısı ArUco sözlüğüne göre değişmek üzere, kullanılan 
çalışmada 50 farklı belirleyici sayıya (id) sahip işaretçi 
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bulunmaktadır. Şekil 2’de örnek ArUco işaretçileri 
gösterilmektedir. Normal bir hedefi takip etmek yerine bir 
ArUco işaretçilerini takip etmek, fotoğraftaki birden fazla 
nokta hakkında bilgi almak için gereklidir. Yürüme 
parametreleri elde edilmek istenen insanın ayak bileklerine 
ve bel kısmına işaretçi yapıştırılarak bu işaretçilerin her 
birinin ayrı ayrı konumunun hesaplanmasına olanak 
sağlar. 

 

Şekil 2: Örnek ArUco işaretçileri [6] 

2.2. İşaretçi Konum Tahmini 

OpenCV kütüphanesi içerisinde bulunan ArUco 
yaklaşımı, AprilTag yaklaşımına benzer şekilde çalışır. 
detectmarkers() fonksiyonu ile fotoğraf içerisindeki 
işaretçinin köşe noktaları belirlenir. Bu belirlendikten 
sonra, kameranın distorsiyon katsayıları ve içsel 
parametreleri bilindiği için, homografi ve homojen 
koordinat transformasyonlarıyla da işaretçi konumları 
bulunabilir ancak çalışmada OpenCV içerisindeki 
estimatePoseSingleMarkers() fonksiyonu kullanılmıştır. 
Bu fonksiyon, köşe noktaları ve metre cinsinden kenar 
uzunluğu verilen işaretçinin kameraya göre rotasyon ve 
çeviri (translation) vektörlerini verir. Şekil 3’de mobil 
robot üzerindeki akıllı cep telefonundan alınan görüntünün 
tanınmasını gösteren görsel görülmektedir. Her bir 
yakalama anı için ArUco işaretçisinin kameraya göre 
konumu hesaplanır ve Bölüm 4’te anlatılacak olan 
kontrolcüye geri bildirim olarak gönderilir. 

 

Şekil 3: Mobil robotun üzerindeki cep telefonu 
kamerasından işaretçi tanımlama 

3. Kullanılan Robot Donanımı 

Yürüyen hedefi kamera görüntüsü içerisinde tutmayı 
hedefleyen robot sisteminin yapımında Arduino UNO R3, 
4WD mobil robot kiti (Şekil 4), L298N motor sürücüsü, 
HC 06 bluetooth modülü, ProFuse 11.1V 1750 mAh 3S 
25C Lipo batarya, GP Ultra 9V pil ve görüntüyü, işlenmesi 
için kablosuz olarak bilgisayara göndermek için bir akıllı 
telefon kullanılmıştır. 

 

Şekil 4: 4WD mobil robot kiti 

Sadece montajının yapılması gereken bu robot kiti 
üzerine bir aparat ile bir telefon yerleştirilerek tekerleri 
ray üzerinde gidebilecek şekilde değiştirilmiştir. 

 

Şekil 5: İnsan yürüyüşünü takip eden robot 

4. Kontrol ve İletişim 

Şekil 5’te gösterilen robot, yerden gelecek bozucu 
girişlerin azaltılması ve kolay hareket edebilmesi için bir 
ray üzerine yerleştirilmiştir. Üzerinde sürekli aktif olarak 
çekim yapan bir cep telefonuna sahiptir. Bu cep 
telefonunun görüntüsü, telefonda çalışan bir HTTP 
sunucusu ile kablosuz ağ üzerinden sunulmaktadır. 
Donanımlar arası iletişimin akış şeması Şekil 6’da 
gösterilmektedir. Python kullanarak bir bilgisayar ile bu 
görüntü alındıktan sonra OpenCV-Python kütüphanesi ile 
Bölüm 2’de anlatıldığı şekilde işaretçinin pozisyonu elde 
edilmektedir. 
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Şekil 6: Mobil Robotun İşleyiş Şeması 

Bu bölümden elde edilen pozisyon, doğrudan robot ile 
işaretçi arasındaki mesafe olduğundan, ayrık zamanda 
oransal-türevsel (PD) kontrolcüye doğrudan 
beslenmektedir (Şekil 7). Çıkan kontrol sinyali HC 06 
modülü sayesinde bluetooth üzerinden Arduino’ya 
gönderilmektedir. Bu sinyal doğrudan PWM sinyali 
olduğu için Arduino tarafından motor sürücüsüne 
beslenmektedir ve mobil robotun işaretçiyi takip etmesi 
sağlanmaktadır. Kameradan okuduğu işaretçi için PWM 
sinyali üreten Python programı Ek 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 7: PD kontrol şeması 

Δ𝑥(𝑡) = 𝑒(𝑡) = 𝑖ş𝑎𝑟𝑒𝑡ç𝑖 𝑣𝑒 𝑎𝑟𝑎ç 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒 

Kontrol sistemindeki esas amaç, takip edilen objenin 
kamera görüntüsünden çıkmaması olduğu için, hatanın 
sıfır olmaması bir sorun yaratmamaktadır. Yapılan 
deneyde PD kontrolün yeterli olduğu tespit edilmiştir. 
Oransal kazanç ve türevsel kazanç için sırasıyla 250 ve 10 
değerleri, izlenen nesnenin görüntüden çıkmamasını 
sağlamak için yeterli bulunmuştur. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Maliyeti on binlerce dolar olan hareket izleme 
sistemlerinin dahi, sadece kapalı ve dar ortamlar için 
çözüm sunmaları, hastaların yürüme bandı üzerinde 
yürümesini zorunlu kılmaktadır. Bu da doğal yürüyüş 
örüntüsünden uzaklaşarak farklı yürüme parametreleri 
elde edilmesine sebep olmaktadır. Bu bağlamda hareketli 
olan ve bilgisayar görüsü sayesinde işaretçiler aracılığıyla 
hedefi istenen hız limitlerinde takip edebilen bir mobil 
robot üretilmiştir. Robot henüz yürüme parametrelerini 
elde etmek için kullanılmamıştır. Çalışmanın gelecek 
öngörüsü ve beklentisi; robotun yürüme parametrelerini de 
yeterli doğrulukta alabilecek şekilde geliştirilmesidir. Bu 
şekilde, düşük bir maliyetle, doğal yürüme analizi 
yapabilen bir robot elde edilebilir.  
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Ekler 

Ek 1. Görüntü işleme yapan ve kontrol sinyali üreten 
Python programı 

import numpy as np 

import cv2, bluetooth, time 

P, D = 250, 10 

videoip = input('kameraya ait ip:port >') 

print('bluetooth cihazlar aranıyor...') 

nearby_devices = bluetooth.discover_devices() 

print('Cihaza denk gelen numarayı yazarak seçiniz >') 

print('\n'.join(['[{}] - {}'.format(i, 
bluetooth.lookup_name(device)) 

                 for i, device in enumerate(nearby_devices)])) 

selection = input('>') 

##bluetooth kurulumu 

btadress = nearby_devices[int(selection)] 

btport = 1 

sock = bluetooth.BluetoothSocket( bluetooth.RFCOMM ) 

sock.connect((btadress, btport)) 

def bt_disconnect(sock): sock.close() 

def bt_send(sock, data): sock.send(data) 

#bluetooth kurulumu 

def PD_controller(errors, ts, P=100, D=5): 

Cep Telefonu 
Kamerası

Bilgisayar

(Görüntü İşleme, 
Kontrol Sinyali)

ArduinoMotor Sürücü

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

565



    try: 

        proportional = errors[-1]*P 

        derivative   = (errors[-1]-errors[-2])/(ts[-1]-ts[-2]) 

        u = proportional+derivative 

        if abs(u) >= 255: u = 255*np.sign(u) 

        return str(int(u)) 

    except: return '0' 

data = np.load('data.npz') # kalibrasyon ile elde edilmiş kamera 
paremetreleri 

ret,mtx,dist,rvecs,tvecs = data['ret'], data['mtx'], data['dist'], 
data['rvecs'], data['tvecs'] 

dictionary = 
cv2.aruco.getPredefinedDictionary(cv2.aruco.DICT_4X4_50) 

criteria=(cv2.TERM_CRITERIA_EPS & 
cv2.TERM_CRITERIA_COUNT, 10000, 1e-9) 

board = 
cv2.aruco.CharucoBoard_create(7,5,0.49,0.35,dictionary) 

video = cv2.VideoCapture('http://'+videoip+'/video')  

fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID') 

out = cv2.VideoWriter('output.avi', fourcc, 20.0, (640, 480)) 

ret, im = video.read() 

errors = [0, 0] 

ts     = [time.time()-1/30, time.time()] 

while ret: 

    corners, ids, rejectedImgPoints = 
cv2.aruco.detectMarkers(im,dictionary) 

    if corners: 

        rvecs, tvecs, _= 
cv2.aruco.estimatePoseSingleMarkers(corners, 0.14/1.05, mtx, 
dist) 

        for rvec, tvec in zip(rvecs, tvecs): 

            draw = cv2.aruco.drawAxis(im, mtx, dist, rvec, tvec, 0.07) 

            draw = cv2.aruco.drawDetectedMarkers(im, corners, ids) 

            print(f'x:{tvec[0][2]*100:6.2f}cm, 
y:{tvec[0][0]*100:6.2f}cm, z:{tvec[0][1]*100:6.2f}cm') 

            error  = tvec[0][0] 

            errors = errors[1:]+[error] 

            ts     = ts[1:]+[time.time()] 

            u = PD_controller(errors, ts, P, D) 

            print(u) 

            bt_send(sock, u) 

    else: 

        bt_send(sock, '0') 

    cv2.imshow('img', im) 

    out.write(im) 

    if cv2.waitKey(20) & 0xFF == ord('q'): 

        video.release() 

        out.release() 

        cv2.destroyAllWindows() 

        break 

    ret, im = video.read() 
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Özetçe 

Bu çalışmada, Otonom Taşıyıcı Araç (OTA) için robot işletim 

sistemi ekosisteminde geliştirilmiş olan navigasyon paketine 

ait hareket planlama (DWA, EBand, TEB) algoritmalarının 

testleri ve karşılaştırmaları yapılmıştır. OTA'nın iç ortamlarda 

otonom olarak hedef noktaya gitme, en az maliyetli yolu 

bulma ve engellerden kaçınma gibi davranışların en iyi şekilde 

gerçeklenmesi için hareket planlayıcıların performansları test 

edilmiştir. Yapılan testlerde, yüksek seviye planlama 

biriminden alınan plan işlenerek planlanan görev yerine 

getirilmektedir. Görevin yerine getirilmesi sırasında yüksek 

seviye kontrol birimi, lazer tarayıcıdan alınan mesafe verisi ve 

mevcut plan dikkate alınarak, OTA’nın kullanması gereken 

doğrusal ve açısal hız bileşenleri üretilmektedir. Daha sonra 

bu hız bileşenleri düşük seviyeli denetleyici tarafından 

işlenerek platformun kontrolü sağlanmaktadır. Yapılan testler, 

Gazebo benzetim ortamında gerçeklenmiştir ve test sonuçları 

detaylı olarak açıklanmıştır. Yapılan karşılaştırmalar 

sonucunda OTA için en uygun olan algoritmalar 

belirlenmiştir. 

Abstract 

In this study, motion planning (DWA, EBand, TEB) 

algorithms of the navigation package developed in the Robot 

Operating System (ROS) for the Autonomous Ground Vehicle 

(AGV) have been tested and compared. The performance of 

the motion planners has been tested to ensure that the AGV 

moves on autonomously to the target location, finding the 

least costly path and avoiding obstacles. In the tests, the plan 

received from the high-level planning unit is processed and the 

planned task is performed. During the performance of the task, 

linear and angular speed components that AGV should use are 

produced by considering high level control unit, distance data 

received from laser scanner and current plan. These speed 

components are then processed by the low-level controller to 

control the platform. The tests were carried out in the Gazebo 

simulation environment and the test results were explained in 

detail. As a result of the comparisons, the most suitable 

algorithms for AGV were determined. 

1. Giriş 

Otonom robotlar, Endüstri 4.0’da önemli bir yere sahiptir ve 

verimlilik konusunda büyük ölçüde avantaj sağlamaktadır. 

Otonom ya da yarı-otonom araçlar geliştirilirken algılayıcı 

tabanlı kontrol yöntemleri üzerinde çalışılan en önemli 

alanlardan biridir.  Literatürde gezgin robotların otonom 

kontrolü için potansiyel alanlar metodu, dinamik pencere 

yaklaşımı (Dynamic Window Approach, DWA), elastik bant 

(Elastic Band, EBand), zamanlanmış elastik bant (Timed 

Elastic Band, TEB) gibi birçok algılayıcı tabanlı kontrol 

yöntemi bulunmaktadır [1-2]. 

Algılayıcı tabanlı kontrol yöntemlerinden en ilkeli 

potansiyel alanlar metodudur. Potansiyel alanlar metodu temel 

olarak, aracın çevresinde bulunan engellere ve hedef noktaya 

göre araç üzerinde kuvvet denklemleri oluşturmaya dayanır. 

Bu metotta, mesafe ölçüm algılayıcılarından alınan bilgilere 

ve hedefe olan uzaklığa göre sırasıyla sanal itici ve sanal 

çekici kuvvetler oluşturulmaktadır. Bu kuvvetlerden açısal ve 

doğrusal hıza geçilir. Potansiyel alanlar metodu, diğer 

engelden kaçınma metotlarına göre hesaplama maliyeti daha 

düşük bir algoritmadır [3-6].  

Dinamik pencere yaklaşımı (DWA), engelden kaçınma ve 

hedefe gitme davranışını iki adımda tamamlamaktadır. DWA, 

aracın uygulayabileceği maksimum hızlar, uygulanabilecek 

olası hızlar ve izlenebilecek güvenli yollar olmak üzere bu üç 

uzay kesişimi ile arama uzayı denilen bir uzaydan 

oluşmaktadır. Bu uzayda, aracın uygulayabileceği hızlar ve 

engellerin konumu bulunmaktadır. Bu kesişimler sonucunda 

elde edilen fonksiyon ile aracın bir sonraki adımında 

uygulayacağı hızlar belirlenmektedir. Bu yöntem, yüksek 

işlem gücüne ihtiyaç duymaktadır [7]. 

Elastik bant (EBand) algoritması ile algılayıcı tabanlı 

kontrol gerçeklenir. Aracın bulunduğu dünyaya göre başlangıç 

ve bitiş noktaları arasında bir yol planı yapılır. Ardından 

algılayıcılar tarafından çevredeki değişiklikler algılanır. Bu 

yöntem ile çevrede bir değişiklik algılandığında yol planı 

tekrar yapılmadan önce robot, algılayıcılardan aldığı veriye 

göre tepki gösterebilir. Tepkiler potansiyel alanlar 

metodundaki gibi sanal itici ve sanal çekici kuvvetler 
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üzerinden gerçekleştirilir. Ortamda büyük değişiklikler 

meydana geldiğinde yöntemin düzgün çalışmamasına sebep 

olabilmektedir [8][9]. 

Zamanlanmış elastik bant (TEB) yaklaşımı, elastik 

bantların bir uzantısıdır. Holonomik olmayan mobil robotlar 

ve ideal bir yörünge planının yapılabilmesi için tasarlanmıştır. 

Topolojik olarak farklı birden fazla yörüngenin aynı anda 

planlanıp yerel minimumdan kaçınması için bir uzantı önerilir 

ve zamanlanmış elastik bantlar, model kestirim kontrolü 

(Model Prediction Control, MPC) ile birleştirilir. 

Zamanlanmış elastik bantlar otonom araçlar için dinamik 

manevraların planlanmasında başarı ile uygulanmaktadır [10]. 

Bu çalışmada, Otonom Taşıyıcı Araç (OTA) için robot 

işletim sistemi ekosisteminde geliştirilmiş olan navigasyon 

paketine ait hareket planlama (DWA, EBand, TEB) 

algoritmalarının testleri ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Robot 

işletim sisteminde (Robot Operating System, ROS) 

oluşturulan özel test düğümü ile OTA platformundan alınan 

odometri verileri, hesaplanan mesafe hatası değerleri ve 

yapılan park davranışları karşılaştırılmıştır. Yapılan testler 

Gazebo benzetim ortamında gerçeklenmiştir. Ayrıca test 

sonuçlarına ait karşılaştırmalar grafikler ile görselleştirilmiştir. 

Takip eden kısımda ise navigasyon paketi ve hareket 

planlayıcılar anlatılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü bölümde 

ise test sonuçları ve çalışma sonuçları yer almaktadır. 

2. Navigasyon Paketi 

Navigasyon Paketi, robot üzerinde yer alan sensörlerden gelen 

verileri kullanarak; robota ait hareketin planlanması, lazer 

taramalarının odometri verisine dönüştürülmesi, ortamın 

haritasının çıkarılması, çıkarılan haritanın kaydedilmesi, yol 

planlanmasında en uygun yolun seçilmesi ve ortamda bulunan 

engellerden kaçma işlemlerini gerçekleştirmektedir.  

Navigasyon Paketinin sistem mimarisi Şekil 1’de 

gösterilmektedir [11]. 

 

Şekil 1: Navigasyon Paketi Mimarisi 

Hareket planlama (Base_local_planner) paketi, robotun 

hareketini sağlamaktadır. Kontrol birimi, yol planlayıcısını 

robota bağlamaya yarar. Bir harita kullanarak, planlayıcı 

robotun bir başlangıçtan hedef konuma gitmesi için kinematik 

bir yörünge oluşturmaktadır. Planlayıcı, yol boyunca robotun 

etrafında yerel olarak ızgara şeklinde temsil edilen bir değer 

fonksiyonu oluşturur. Bu değer fonksiyonu, ızgara hücreleri 

boyunca geçiş maliyetlerini hesaplar. Kontrol biriminin 

görevi, robota gönderilecek x ve y yönündeki doğrusal hızları 

(δx, δy) ve açısal hızları (δθ) belirlemek için bu değer 

fonksiyonunu kullanmaktır. 

2.1. Dinamik Pencere Yaklaşımı Hareket Planlayıcı 

Dinamik pencere yaklaşımında (DWA) engelden kaçınma ve 

hedefe gitme davranışı birkaç adımda gerçekleştirilir. İlk 

olarak robot kontrol alanından örnekler (δx, δy, δθ) alınır. 

Ardından her örneklenen hız kısa bir süre için uygulanır ve 

robotun sıradaki durumunun tahmin edilebilmesi için, mevcut 

durumdan gelecek simülasyon oluşturulur. Daha sonra 

yönlendirmeler, hedefe yakınlık, global yola yakınlık ve hız 

gibi özellikleri içeren bir ölçüm kullanılarak gelecek 

simülasyondan beklenen her bir yörünge değerlendirilir. 

Engellerle karşılaşan birimler yok sayılır. En yüksek puanlı 

yörünge seçilir ve hız bilgisi robota gönderilir. Son olarak ise  

işlem sıfırlanarak en baştan tekrarlanır. DWA, daha küçük  

bir alandan örnek aldığı için diğer algoritmalara göre daha 

verimli sonuçlar vermektedir [12]. 

2.2. Elastik Bant Hareket Planlayıcı 

Elastik bant (EBand) hareket planlayıcı, yerel maliyet 

haritasında bandı hesaplar ve çeşitli sezgisel yöntemler 

kullanarak bandın merkez noktalarını birleştirir ve oluşan yolu 

takip etmeye çalışır. Diferansiyel sürücülü robot, hedef 

konuma ve yöne ulaşmadan önce hızını hesaplarken üç 

durumdan birinde bulunur. Bu durumların ilki; robot, hedef 

konumun yanal (lateral) toleransı içindedir ve hedef yönelime 

ulaşabilmek için yerinde döner. İkinci durum ise robot, hedef 

konumunun yanal toleransı dışındadır ve hedefe doğru hareket 

eder. Robotun yönelimi ve elastik banttaki bir sonraki 

noktanın yönelimi göz önüne alındığında, robot ilk olarak iki 

konum arasındaki farkı hesaplar. Bu fark, eşik değerinden 

düşükse, robot banttaki bir sonraki noktaya doğru yönelmek 

için doğrusal ve açısal hız bileşenlerini üretir. Robot, hedefe 

olan x ve y mesafelerinin tolerans değerinden az olacağı 

şekilde hedefin yakınına geldiğinde, birinci adımdan devam 

eder. Robot hedefe yaklaşırken, son dönüş robotun hareket 

etmesine neden olabileceği için dönüş yapmadan toleransı 

varsayılan değere geri çekilir. Üçüncü durum ise önceki 

durumda hesaplanan fark, eşik değerinden daha büyükse fark 

daha küçük hale gelinceye kadar robot yerinde döner ve robot 

ikinci durumu uygular [13]. 

2.3. Zamanlanmış Elastik Bant Hareket Planlayıcı 

Zamanlanmış elastik bant, robotun engellerden kaçınmasını en 

iyi hale getirmek için geliştirilmiş bir planlayıcıdır. Aynı 

zamanda çalışma sırasındaki kinodinamik kısıtlamalara uygun 

olarak robotun yörüngesini optimize eder. Global 

planlayıcının oluşturduğu başlangıç yörüngesi, çalışma zamanı 

boyunca yörünge yürütme süresi, engellerden kaçınma, 

maksimum hız ve ivmelenme gibi kinodinamik kısıtlamalara 

uyumunu en iyi hale getirir. Zamanlanmış elastik bant gibi 

planlayıcılar engellerin arasından geçemeyip bir yörüngede 

sıkışıp kaldığında, bir uzantı uygulanır ve yörüngelerin alt 

kümeleri paralel olarak ayrı topolojiler tarafından optimize 

edilir. Hareket planlayıcı, aday kümeler arasındaki uygun olan 

mevcut global yörüngeye geçmektedir [14].  

3. Testler 

Sistemin performansına dair yapılan testler için ROS ile 

senkronize çalışabilen Gazebo benzetim ortamı ve OTA 

platformu kullanılmıştır. Belirtilen hedef noktalara gidilmesi 

için yapılan testler aşağıda gösterilmiştir. Testler her hareket 
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planlayıcı için Şekil 2’de bulunan akış şemasında yer 

almaktadır. 

 

Şekil 2: Testlerin Genel Akış Şeması 

Tablo 1’de engel ve hedefler için belirlenen koordinatlar ve 

cisimlerin en ve boy bilgileri verilmiştir. Hedef noktaların 

sadece x ve y koordinatları belirlenerek, robotun gitmesi 

gereken hedefler planlanmıştır. Engellerin en-boy bilgileri 

verilerek haritada kapladığı alan belirtilmiştir. Yapılan testler 

aşağıdaki tablodaki parametrelerde ve Şekil 3’te belirtilen 

ortamda yapılmıştır. 

Tablo 1: Engel ve Hedef Bilgileri 

Nesne 
X Koordinatı 

(m) 

Y Koordinatı 

(m) 

En x Boy 

(m) 
Dolap 5.775 0.24 2.73 x 0.42 

Park Alanı 3.885 0.63 1.05 x 1.26 

Makine 1 9.03 2.31 1.26 x 0.42 

Makine 2 6.3 2.52 1.68 x 0.84 

Robot Kolu 2.73 3.99 1.26 x 1.26 

Masa 1.12 3.5 0.84 x 1.26 

Robot: 

Başlangıç 

0.7 1.5  

Robot: Hedef 1 10.4 1.13  

Robot: Hedef 2 10.5 3.45  

Robot: Hedef 3 4.97 3.91  

Robot: Hedef 4 1.53 1.62  

Robot: Hedef 5 3.98 0.73  

 

 

Şekil 3: Gazebo Benzetim Ortamı 

Robotun başlangıç noktası ile Hedef 1 noktası arasındaki alan 

Yol 1 olarak belirtilip bar grafiğinde en alt bölümü ifade 

etmektedir. Hedef 1 ile Hedef 2 arasındaki alan Yol 2, Hedef 2 

ile Hedef 3 arasındaki alan Yol 3, Hedef 3 ile Hedef 4 

arasındaki alan Yol 4, Hedef 4 ile Hedef 5 yani bitiş noktası 

arasındaki alan Yol 5’i ifade etmektedir. Mesafe hatası 

sonuçları, yapılan testlerin mevcut zamandaki konumlarının, 

olması beklenen zamandaki konumlarına göre oranlarının 

ortalamasını ifade etmektedir. Odometri testleri ise hareket 

esnasında alınan konum verilerini belirtmektedir. 

Yapılan hareket planlama testleri, Gazebo benzetim 

ortamında test edilmiştir. Gerçeklenen benzetim ortamı 

testinde, OTA Başlangıç noktasından 5. Hedef noktası olan 

bitiş noktasına doğru hareket etmektedir. Şekil 4’ten Şekil 

21’e kadar olan bütün görsellerde mesafe hatası ve odometri 

testleri gösterilmektedir.  

 

Şekil 4: AMCL Navfn Hareket Planlayıcı Mesafe Hatası 

Şekil 4’te Yol 1, Yol 2, Yol 3, Yol 4 ve Yol 5’teki mesafe 

hataları sırayla DWA’nın 0.3878m, 0.6889m, 0.9784m, 

1.1016m ve 1.2996m olarak artmaktadır. EBand’in 0.7242m, 

0.5183m, 1.4698m, 2.0764m, 3.5733m olarak görülmektedir. 

TEB’in ise 0.6333m, 0.9083m, 2.5587m, 3.1347m, 

2.937m’dir.  

 

Şekil 5: AMCL Navfn Hareket Planlayıcı Odometri Testleri 

Şekil 5’teki testte DWA’nın 4.4563m, EBand’ın 8.362m, 

TEB’in 10.172m toplam mesafe hatası bulunmaktadır. Park 

işleminde DWA doğru bir şekilde tamamlarken, EBand dolaba 

çarparak doğru şekilde tamamlayamamaktadır. TEB ise uygun 

pozisyonu aldıktan sonra ileri geri yaparak takılı kalmaktadır. 

 

Şekil 6: AMCL Global Hareket Planlayıcı Mesafe Hatası 

Şekil 6’da Yol 1, Yol 2, Yol 3, Yol 4 ve Yol 5’teki mesafe 

hataları sırayla DWA’nın 0.4044m, 0.7498m, 1.1144m, 

1.1299m ve 1.3863m olarak artmaktadır. EBand’in 0.8449m, 

0.1674m, 2.3282m, 7.0877m, 8.0778m olarak görülmektedir. 

TEB’in ise 0.545m, 0.7483m, 2.3082m, 2.8326m, 

2.5942m’dir.  
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Şekil 7: AMCL Global Hareket Planlayıcı Odometri Testleri 

Şekil 7’deki testte DWA’nın 4.7848m, EBand’ın 18.506m, 

TEB’in 9.0283m toplam mesafe hatası bulunmaktadır. Park 

işleminde DWA ve TEB doğru bir şekilde tamamlarken, 

EBand dolaba çarparak doğru şekilde tamamlayamamıştır. 

 

Şekil 8: AMCL Carrot Hareket Planlayıcı Mesafe Hatası 

Şekil 8’de Yol 1, Yol 2, Yol 3, Yol 4 ve Yol 5’teki mesafe 

hataları sırayla DWA’nın 0.1725m, 0.4884m, 0.5313m, 

0.4737m ve 0.7414m olarak artmaktadır. EBand’in 0.3506m, 

0.7178m, 1.793m, 2.3022m, 3.484m olarak görülmektedir. 

TEB’in ise 1.0156m, 0.7026m, 1.8064m, 2.2418m, 

1.6895m’dir. 

 

Şekil 9: AMCL Carrot Hareket Planlayıcı Odometri Testleri 

Şekil 9’daki testte DWA’nın 2.4073m, EBand’ın 8.6476m, 

TEB’in 7.4559m toplam mesafe hatası bulunmaktadır. Park 

işleminde DWA doğru bir şekilde tamamlarken, EBand dolaba 

çarparak doğru şekilde tamamlayamamaktadır. TEB ise geri 

geri giderek park etmektedir. 

 

Şekil 10: EKF Navfn Hareket Planlayıcı Mesafe Hatası 

Şekil 10’da Yol 1, Yol 2, Yol 3, Yol 4 ve Yol 5’teki mesafe 

hataları sırayla DWA’nın 0.347m, 0.7635m, 1.0804m, 

1.1087m ve 1.34m olarak artmaktadır. EBand’in 0.8291m, 

0.0866m, 1.5951m, 2.1751m, 3.5362m olarak görülmektedir. 

TEB’in ise 0.6563m, 0.6626m, 2.2085m, 2.6819m, 

2.3805m’dir. 

 

Şekil 11: EKF Navfn Hareket Planlayıcı Odometri Testleri 

Şekil 11’deki testte DWA’nın 4.6396m, EBand’ın 8.2221m, 

TEB’in 8.5898m toplam mesafe hatası bulunmaktadır. Park 

işleminde DWA doğru bir şekilde tamamlarken, EBand dolaba 

çarparak doğru şekilde tamamlayamamaktadır. TEB ise arka 

tarafı duvara vurduktan sonra doğru şekilde park etmektedir. 

 

Şekil 12: EKF Global Hareket Planlayıcı Mesafe Hatası 

Şekil 12’de Yol 1, Yol 2, Yol 3, Yol 4 ve Yol 5’teki mesafe 

hataları sırayla DWA’nın 0.3303m, 0.7196m, 1.0379m, 

1.1459m ve 1.535m olarak artmaktadır. EBand’in 0.9208m, 

0.1299m, 1.3113m, 1.8335m, 1.7244m olarak görülmektedir. 

TEB’in ise 0.7281m, 0.5709m, 2.194m, 2.7399m, 

2.3407m’dir. 
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Şekil 13: EKF Global Hareket Planlayıcı Odometri Testleri 

Şekil 13’teki testte DWA’nın 4.7687m, EBand’ın 5.9199m, 

TEB’in 8.5736m toplam mesafe hatası bulunmaktadır. Park 

işleminde DWA doğru bir şekilde tamamlarken, EBand dolaba 

çarparak doğru şekilde tamamlayamamaktadır. TEB ise arka 

tarafı duvara vurduktan sonra doğru şekilde park etmektedir. 

 

Şekil 14: EKF Carrot Hareket Planlayıcı Mesafe Hatası 

Şekil 14’te Yol 1, Yol 2, Yol 3, Yol 4 ve Yol 5’teki mesafe 

hataları sırayla DWA’nın 0.1874m, 0.4943m, 0.6801m, 

0.6498m ve 0.841m olarak artmaktadır. EBand’in 0.9358m, 

0.397m, 1.0956m, 1.9418m, 3.5131m olarak görülmektedir. 

TEB’in ise 0.967m, 0.7054m, 1.9663m, 2.536m, 1.8469m’dir. 

 

Şekil 15: EKF Carrot Hareket Planlayıcı Odometri Testleri 

Şekil 15’teki testte DWA’nın 2.8526m, EBand’ın 7.8833m, 

TEB’in 8.0216m toplam mesafe hatası bulunmaktadır. Park 

işleminde DWA arka tarafı duvara vurduktan sonra doğru 

şekilde tamamlarken, EBand dolaba çarparak doğru şekilde 

tamamlayamamaktadır. TEB ise geri geri giderek park 

etmektedir. 

 

Şekil 16: UKF Navfn Hareket Planlayıcı Mesafe Hatası 

Şekil 16’da Yol 1, Yol 2, Yol 3, Yol 4 ve Yol 5’teki mesafe 

hataları sırayla DWA’nın 0.3319m, 0.6398m, 0.9586m, 

1.0153m ve 1.2214m olarak artmaktadır. EBand’in 0.7924m, 

0.3296m, 1.2098m, 1.6553m, 1.6203m olarak görülmektedir. 

TEB’in ise 0.786m, 0.3016m, 1.9154m, 2.4188m, 

2.0561m’dir. 

 

Şekil 17: UKF Navfn Hareket Planlayıcı Odometri Testleri 

Şekil 17’deki testte DWA’nın 2.8526m, EBand’ın 7.8833m, 

TEB’in 8.0216m toplam mesafe hatası bulunmaktadır. Park 

işleminde DWA ve TEB doğru bir şekilde tamamlarken, 

EBand dolaba çarparak doğru şekilde tamamlayamamıştır. 

 

Şekil 18: UKF Global Hareket Planlayıcı Mesafe Hatası 

Şekil 18’de Yol 1, Yol 2, Yol 3, Yol 4 ve Yol 5’teki mesafe 

hataları sırayla DWA’nın 0.4453m, 0.9073m, 1.2349m, 

1.2508m ve 1.5066m olarak artmaktadır. EBand’in 0.7896m, 

0.1142m, 0.9799m, 1.5031m, 1.5594m olarak görülmektedir. 

TEB’in ise 0.7101m, 0.5918m, 2.2365m, 2.7887m, 

2.4189m’dir. 
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Şekil 19: UKF Global Hareket Planlayıcı Odometri Testleri 

Şekil 19’daki testte DWA’nın 5.3449m, EBand’ın 4.9462m, 

TEB’in 8.746m toplam mesafe hatası bulunmaktadır. Park 

işleminde DWA doğru bir şekilde tamamlarken, EBand dolaba 

çarparak doğru şekilde tamamlayamamaktadır. TEB ise arka 

tarafı duvara vurduktan sonra doğru şekilde park etmektedir. 

 

Şekil 20: UKF Carrot Hareket Planlayıcı Mesafe Hatası 

Şekil 20’de Yol 1, Yol 2, Yol 3, Yol 4 ve Yol 5’teki mesafe 

hataları sırayla DWA’nın 0.2576m, 0.5987m, 0.7319m, 

0.736m ve 1.0092m olarak artmaktadır. EBand’in 0.865m, 

0.2001m, 0.8387m, 1.4619m, 1.5631m olarak görülmektedir. 

TEB’in ise 0.9787m, 0.7111m, 1.8745m, 2.3927m, 

1.8124m’dir. 

 

Şekil 21: UKF Carrot Hareket Planlayıcı Odometri Testleri 

Şekil 21’deki testte DWA’nın 3.3334m, EBand’ın 4.9288m, 

TEB’in 7.7694m toplam mesafe hatası bulunmaktadır. Park 

işleminde DWA arka tarafı duvara vurduktan sonra doğru 

şekilde tamamlarken, EBand dolaba çarparak doğru şekilde 

tamamlayamamaktadır. TEB ise geri geri giderek park 

etmektedir. 

4. Sonuç 

Navigasyon Paketi, robotun odometri, sensörler ve çevre 

haritasından gelen verileri işleyerek mevcut konumundan 

hedef konuma otonom ve robotun yolda karşılaşacağı tüm 

engellerden kaçınarak güvenli bir şekilde hareket etmesi için 

kullanılan bir ROS düğümüdür. Hareket planlayıcı ürettiği hız 

komutlarını ana denetleyiciye gönderir ve kontrol birimi bu 

komutları gerçek robot hareketine dönüştürür.  

Bu çalışmada yer alan testlerde robotun, parkuru engellere 

takılmadan en az mesafe hatası ile tamamlama ve doğru bir 

şekilde park işlemini tamamlayabilme kabiliyetleri 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda DWA hareket 

planlama algoritmasının en iyi sonuçları verdiği 

gözlemlenmiştir. Mesafe hatası testlerinde DWA planlayıcının 

yapılan 9 test arasından 8 tanesinde en iyi sonuçları verdiği 

görülmektedir. Gerçeklenen park işlemlerinin 7 tanesinde 

başarılı ve 2 tanesinde arka tarafı duvara vurduktan sonra 

doğru park işlemini tamamladığı görülmüştür. Ayrıca 

odometri sonuçlarında, DWA hareket planlama algoritmasının 

planlanan yola en yakın mesafede gittiği görülmektedir. 

Yapılan test sonuçları, YouTube’da yer alan “Navigation 

Stack Experiment” oynatma listesinde mevcuttur [15].  
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Özetçe 

Bu çalışmada, bir trafik ağında yer alan kavşakların araç 
yoğunluğuna göre ve birbiriyle koordineli olarak kontrol 
edilebilmesi için bir algoritma önerilmiştir ve gerçek zamanlı 
olarak uygulaması yapılmıştır. Uygulama için birbiriyle 
haberleşebilen üç kavşaklı bir trafik ağı deney düzeneği 
kurulmuştur. Kavşaklardan bir tanesi döngü süresinin ve 
zamanlama planlarının hesaplandığı ana (master) kavşak, 
diğerleri zamanlama planlarının uygulandığı ve trafik 
durumunun ana kavşağa bildirildiği köle (slave) kavşaklardır. 
Böylece, kavşaklarda oluşan talebe göre yeşil ışık süreleri ve 
döngü uzunlukları belirlenen adım sürelerinde anlık olarak 
hesaplanabilmektedir. Kavşakların koordineli olarak 
çalışması ile ana yol olarak belirlenen trafiğin en yoğun 
olduğu kısımda kavşaklar arasında bir yeşil dalga (trafik 
sinyallerinin yeşil ışık sürelerinin uyumu) oluşacak şekilde bir 
düzenleme yapılmıştır. Sonuç olarak değişen senaryolara göre 
elde edilen zamanlama planları sunulmuştur.   

Abstract 
In this study, an algorithm is proposed to control the 
coordinated intersections in a traffic network according to 
vehicle density and implemented in real time. A 3-intersection 
traffic network test setup is established for the application. 
One of the intersections is the master intersection where cycle 
time and timing plans are calculated and the other ones are the 
slave intersections where the timing plans are implemented 
and the traffic situation is sent to the main intersection. Thus, 
green light times and cycle lengths can be calculated 
instantaneously at determined step times according to the 
demand at intersections. With the coordination of 
intersections, a green wave (synchronization of the green 
phases of traffic signals) between intersections is defined at 
the main road, which is the most intense part of the traffic. As 
a result, according to changing scenarios the obtained timing 
plans are presented. 
 

1. Giriş 
Trafik kontrolünden bahsedildiğinde akla ilk olarak yolların 
birbiriyle kesişme noktası olan kavşakların trafiğinin kontrolü 

gelir. İyi yönetilemeyen bir ışıklı kavşak trafik sıkışıklığının 
ve gecikmenin temel sebeplerindendir. Uygulamada kavşak 
kontrolü, zamanlama planının çevrim dışı olarak elde edildiği 
sabit zamanlı kontrol ve trafik yoğunluğuna göre zamanlama 
planının değiştiği dinamik kavşak kontrolü olmak üzere iki 
şekilde gerçekleştirilir. Sabit Zamanlı Kontrol (Fixed Time, 
FT) kontrol uygulanan kavşaklarda, yoğun ve yoğun olmayan 
saatler gibi farklı trafik durumları için birden fazla zamanlama 
planı uygulanabilmektedir. Ayrıca, yaz saati uygulaması, 
tatiller, hafta içi, hafta sonu gibi farklı yoğunluk gösteren 
dönemler için de farklı planlar kullanılabilmektedir. FT 
yöntemi açık çevrim bir yöntem olup, trafik algılayıcılarından 
geri besleme alınmamaktadır. Uyarlamalı kontrol (Adaptive 
Control) yöntemlerinde ise kavşaktaki tüm akımlar ve kuyruk 
boyları algılayıcılar ile ölçülür ve araç yoğunluğuna göre yeşil 
ışık süreleri ayarlanır. Bu yöntem diğer bir ifadeyle geri-
beslemeli bir yöntemdir.   
 
Birçok parametreye bağlı olan trafik akımını modellemek, 
zaman içerisinde kavşağa gelen yollardaki trafik 
yoğunluklarının da değişim göstermesi sebebiyle oldukça 
zordur. Bu sebeple önceden belirlenmiş bir zamanlama planı 
uygulamak yerine trafik yoğunluğunun sürekli ölçüldüğü ve 
buna göre kavşaktaki trafik ışık sürelerinin revize edildiği 
yöntemler kullanmak daha iyi sonuçlar vermektedir [1-5,6]. 
Bu sistemlerde yola yerleştirilmiş algılayıcılardan veya 
görüntü işleme yöntemi ile kameralardan alınan akım verileri 
kullanılarak zamanlama planı değiştirilmektedir.  
 
Kavşak kontrolü gerçek zamanlı olup olmamasına bağlı 
sınıflandırmanın yanında, (i) tek bir kavşağın trafik 
yoğunluğuna göre kontrolü; bağımsız kavşak (isolated/free)  
ve (ii) bir koridor üzerinde birden fazla kavşağın birbiriyle 
haberleşmesi ile ağ kontrolü; koordineli kavşak 
(coordinated/network) olarak da sınıflandırılabilir. Bağımsız 
kavşak bazlı kontrol yöntemlerinde zamanlama planı diğer 
kavşakların planlarından tamamen bağımsızdır. Koordineli 
yöntemlerde, bir veya daha fazla komşu kavşakta grup olarak 
gelen araçların durmadan devam edebilmesini sağlayacak 
şekilde zamanlama planı belirlenir. Genellikle sabit döngü 
zamanı uygulanırken döngü süreleri bir döngüden diğerine 
değişiklik gösterebilir. Uyarlamalı kontrol algoritmaları 
sayesinde farklı döngü zamanı olan kavşaklarda da 
koordinasyon sağlanabilmektedir. Koordineli kavşak 
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kontrolünün trafiği oldukça iyileştirdiği uygulamalar olduğu 
gibi çok da katkı sağlamadığı uygulamalar da olabilmektedir. 
Genel olarak ardışık kavşaklar arasındaki trafik yoğunluğunun 
fazla olduğu ve bu kavşakların trafiğinin birbirini etkilediği 
yerlerde tercih edilmektedir [7, 8]. Koordineli kavşak 
kontrolünde, ağdaki tüm kavşaklara sabit zamanlı kontrol 
uygulanabildiği gibi dinamik kavşak kontrolü de 
uygulanabilmektedir. Dinamik kavşak kontrolünün ardışık 
kavşaklarda kullanımının trafik akışında sağladığı fayda 
literatürde birçok çalışmada yer almaktadır [1-4, 9-12].  
 
Adaptif trafik kontrol sistemi ilk defa öne sürüldüğünde trafik 
akışının basit bir şekilde düzenlenmesini sağlamak için çok 
peryotlu zamanlama kontrol sistemini kullanmaktaydı. Bu 
sistemde, gün içinde oluşan trafik akımı trafiğin fazla olduğu, 
az olduğu gibi peryotlara ayrılarak farklı zaman dilimlerindeki 
trafik talebine göre optimize edilmiş farklı sinyal zamanlama 
planları kullanılmaktadır [12]. Bir zamanlama planı 
kütüphanesi oluşturularak trafiğin durumuna göre çevrimiçi 
olarak uygun olan plan seçilmektedir. Bundan sonra 
geliştirilen trafik kontrol sistemlerinde ise, sinyal zamanlama 
planı içerisinde yer alan sinyal peryodu, yeşil ışık süresi ve 
fazların belirlenmesi gibi parametrelerin dinamik olarak 
ayarlanması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara örnek olarak 
Avustralya'da geliştirilen Sydney Co-ordinated Adaptive 
Traffic (SCAT) yöntemi ve İngiltere'de geliştirilen trafikteki 
gecikme ve dur-kalk sayılarını azaltmayı hedefleyen, Split, 
Cycle and Offset Optimisation Technique (SCOOT) verilebilir 
[13, 14]. İlerleyen zamanlarda model tabanlı adaptif trafik 
kontrol sistemleri OPAC [15], RHODES [2] ve PRODYN 
[16] önerilmiştir. Bu kontrol sistemlerinde, belirlenen maliyet 
fonksiyonlarını trafik akımındaki değişimleri göz önüne alarak 
optimize eden sinyal zamanlama planları hesaplanmaktadır. 
Daha yakın zamanlarda ise Dogrusal-Karesel (Linear-
Quadratic, LQ) optimal kontrol probleminden türetilen bir 
çok-değişkenli geri besleme yaklaşımı olan TUC [17] sistemi 
öne sürülmüştür. Bu kontrol sistemi Avrupa’da ve Güney 
Amerika’da birçok trafik ağına uygulanmıştır. Türkiye’de de 
yerli olarak geliştirilmekte olan ISSD firmasına ait CHAOS™ 
[18], İSBAK’a ait ATAK [19] ve Rayennur firmasına ait 
CYCLOPS [20] Adaptif Trafik Yönetim Sistemi’ne 
örnektirler. 
Bu çalışmada, koordineli kavşak kontrolü için dinamik bir 
kontrol algoritması önerilmiştir. Önerilen yöntemin gerçek 
zamanlı olarak uygulanabilmesi için bir platform 
hazırlanmıştır. Böylece, üç tane ardışık kavşağın yeşil ışık 
süreleri bu kavşaklarda değişen trafik taleplerine göre her 
peryot süresi sonunda tekrar ayarlanmaktadır. 
 

2. Üç kavşaklı trafik modeli 
Bu çalışmada, koordineli olarak çalışan üç tane şehir içi 
kavşağı sembolize edecek bir test düzeneği kurulmuştur. 
Kavsak 1 ana kavşak, Kavşak 2 ve Kavşak 3 ise köle 
kavşaklar olarak çalışmaktadır. Kullanılan modelde yer alan 
parametreler Şekil1’de verilmiştir.  
 
 

 

Şekil 1 Kullanılan trafik modeli 

Şekil 1.’de verilen parametreler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 
 

- d12  Kavşak 1 ve Kavşak 2 arasındaki mesafe , 

- L1, L4, L5, L17, L8, L11, L12, L17 ve L18  ana cadde 

üzerindeki yollar  

- L2, L3 , L7, L9, L10, L13, L14, L15, L16, L19 ve L20 

diğer küçük sokaklara bağlanan yollar,  

- vi, i=1,…,20 olmak üzere L1’den L20’ye trafik 

akımları 

3. Koordineli faz seçimi ve ofset sürelerinin 
ayarlanması 

Üç kavşağın koordineli kontrolü için gerekli olan ofset 
parametreleri Denklem1’de verildiği gibi seçilmiştir. Ofset 
süresi ana cadde boyunca bir yeşil dalga oluşturabilmek için 
ayarlanmaktadır ve koordineli fazların hizalanmasına yardımcı 
olmaktadır. Ofset sürelerinin ayarlanmasına dair birçok 
çalışma literatürde yer almaktadır, [12]. Ancak bu çalışmanın 
konusu olmaması sebebiyle genel bir varsayımla Denklem1 
kullanılarak hesaplanan ofset sürelerinin uygulanması Şekil 
2’de verilmiştir.  

= i
t

l

dO
Sp

 (1) 

Burada, 
 
Ot   ofset süresini,  di   kavşaklar arası mesafeyi ve 

 Sl sınırlandırılmış araç hızlarını ifade etmektedir.  

 

Şekil 2 Ofset süreli koordineli fazlar 
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Şekil 2’de verilen kavşak ofset süreleri Kavşak 1 için 15 
saniye, Kavşak 2 için 20 saniye ve Kavşak 3 için 25 saniye 
olarak belirlenmiştir. Buna göre, 100 saniyelik bir döngü 
uzunluğu için, koordineli Kavşak 1 fazı sarı ışığa 15. ve 115. 
saniyelerde geçmektedir.  
 
Kavşaklar arası ilişkinin sağlanabilmesi için Faz 1 ana cadde 
boyunca koordineli faz olarak seçilmiştir. İlgili faz diyagramı 
Şekil 3’te yer almaktadır. Faz diyagramlarında hangi fazda 
hangi geçişlere izin verileceği gösterilmektedir. Örneğin, Faz 
1’de üç kavşak için ana cadde boyunca geçiş izni verilirken 
(yeşil ışık) ara sokaklardan gelen yollar beklemektedir 
(kırmızı ışık).      
 

 
 

 
Şekil 3 Faz diyagramı 

4. Döngü Uzunluğu Hesaplanması 
Döngü uzunluğu, yeşil ışık süresinin başladığı andan tekrar 
başladığı ana kadar geçen süredir. Başka bir deyişle dört fazın 
sürelerinin toplamıdır. Uzun döngüler daha fazla sayıda araca 
hizmet verirken diğer yandan gecikmelere neden olmaktadır. 
Kavşaklardaki gecikmeyi minimize edecek optimal döngü 
süresi, Denklem 2’de verilen Webster’in iyi bilinen ve sıklıkla 
kullanılan formülü yardımıyla hesaplanabilmektedir. 
 

  
Copt =

1.5 * L + 5
1.0 − Yi∑  (2) 

  

  
Yi =

vi

si

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟i=1

n∑  (3) 

  
L = (tl )i

i=1

n

∑  (4) 

Burada 
 
Copt  saniye cinsinden optimal döngü uzunluğunu,  Yi , 

kritik bağ grupları için toplam akım oranını,  vi  link akımını, 

 si  link doyum oranını, n kritik bağ grupları sayısını,  tl  faz 
başına kayıp zamanı ve L ise bir döngüdeki toplam kayıp 
zamanı vermektedir.   
 

5. Yeşil Işık Süresi Dağılımı 
Her faza ait yeşil ışık süresi aşağıdaki gibi hesaplanabilir, [21-
22]. 
  

 
Gi = Gt

vi

V
 (5) 

 

  
Gt = Copt − Yi

i=1

n

∑ − L  (6) 

 
Burada Gi, i fazındaki yeşil ışık süresini, Gt yeşil ışık süresini, 
V kavşaktaki toplam akım oranını vermektedir. Algoritma için 
oluşturulması gereken faz sinyal hesaplamaları aşağıdaki 
gibidir. Faz sürelerinin toplamı döngü uzunluğuna eşit 
olmalıdır . 
 

 Phaseduration = Gi +Yn + tl  (7) 

  
Copt = Phasedurationi

i=1

n

∑  (8) 

  

6.Sistem Algoritması 
Ele alınan trafik ağı için önerilen algoritma Şekil 4’te 
verilmiştir. Öncelikle üç kavşak için de geçerli olmak üzere 
bir döngü süresi ve adım süresi atanarak başlanır. Bu değerler 
her üç denetleyiciye de gönderilir. Ardından ana denetleyici 
trafikten anlık olarak ölçülen trafik verilerini işler ve ana ve 
köle denetleyiciler ise Denklem (3) ile trafik akımlarını 
hesaplar. Bu hesaplanan akım değerleri kullanılarak Denklem 
(5)-(8) yardımıyla yeşil ışık süreleri hesaplanır. Son olarak,   
her denetleyici yeşil ışığı koordine edilen faza ve ardından en 
yoğun hatlara yönlendirme yaparak döngüyü tamamlamış olur. 
Her döngü sonunda adım süresinin sıfıra eşitlenip 
eşitlenmediği kontrol edilir. Adım süresi tamamlandığında 
trafik verileri baştan alınarak trafik akımları ve yeşil ışık 
süreleri güncellenecektir. Ayrıca bu aşamada en kalabalık 
kavşağa göre optimal döngü süresi Denklem (2)-(4) 
yardımıyla hesaplanır ve yeni döngü süresi olarak bu değer 
atanır.    
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Şekil 4 Algoritma akışı 

7.Uygulama Sonuçları 

 

Şekil 5 Uygulama düzeneği 

Önerilen algoritmanın performansını ve uygulanabilirliğini 
değerlendirmek için birbiriyle haberleşebilen denetleyiciler 

tarafından kontrol edilen üç kavşağa sahip bir trafik ağı 
prototipinin uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu düzenekte, 
Arduino IDE yazılımı kullanılarak trafik ağının gerçek 
zamanlı çalışması simüle edilmeye çalışılmıştır. Arduino 
arayüzünde, simülasyon sonucunu görüntülemek için, Şekil 
5’te verilen seri monitör ekranı kullanılmıştır. Alınan sonuçlar 
Tablo 1’de verilmiştir. İlk satırda hangi fazlarda hangi 
geçişlerin yapılacağı bilgisi vardır. Bu fazlara algoritma 
kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda ne kadar yeşil 
ışık süresi ayrılması gerektiği ilgili fazın alt kısmındadır.  
 
Uygulamada oluşturulan senaryoya göre 1. Kavşaktaki L1 
bağındaki talep her beş dakikada bir 15 araç artırılacak şekilde 
değiştirilmiştir. Diğer bağlardaki talepler yorumlanabilir bir 
sonuç elde edebilmek için sabit tutulmuştur. Bu senaryoya 
göre değişen yeşil ışık süreleri Tablo 2’de görülmektedir. 
Sabit zamanlı kontrolde ise bu değişim dikkate alınmayarak 
yeşil ışık süreleri sabit kalmaktadır.  
 
Tablo 1 Adaptif ve sabit kontrollü kavşakların sinyalizasyon 
uygulaması sonuçları  

 
 
Trafik yoğunluğunun azalması durumunda yeterli ve makul 
yeşil ışık süreleri elde etmek için optimal döngü uzunluğunun 
60 ile 150 saniye arasında olması gerektiği [22]’de 
belirtilmiştir. Tablo 2 hesaplanan değerin 60 saniyeden az 
olduğu durumda döngü uzunluğunu seçmek için kullanılmıştır. 
Böylece uygulaması zor bir değerin çıkması önlenmiş 
olacaktır.  
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Tablo 2 Düşük trafik talepleri için döngü uzunluğu aralıkları 

 
 
Tablo 1'de verilen deneysel test sonuçlarının karşılaştırılması 
Sekil 5’te verilmiştir. Adaptif kontrol için, araç sayısı arttıkça 
yeşil fazların (mavi, turuncu ve gri eğrilerin) arttığı, diğer 
fazların (sarı eğri) azaldığı görülmektedir. Sabit zaman 
kontrolü için, araç sayıları arttığında yeşil ışık süreleri (kırmızı 
eğri) ve döngü uzunluğu süreleri (yeşil eğri) sabit kalmaktadır.  
 

Şekil 6  Deneysel test sonuçlarının karşılaştırılması 
 

8. Sonuçlar 
Yapılan uygulamada elde edilen sonuç, dinamik olarak 
değişen kontrol yönteminin değişen trafik şartlarına uyum 
sağlayarak trafiğin akışını rahatlatabileceğini göstermektedir. 
Sabit zamanlı kontrol yöntemlerinde bu değişimler dikkate 
alınmamaktadır. Ayrıca burada üç kavşağın birbiriyle 
haberleşmesi sonucunda trafik ağına giren yollardaki 
taleplerin tamamı değerlendirmeye alınarak bir karşılaştırma 
yapılmak suretiyle koordineli trafik kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Bu da tekli kavşak kontrolünden daha 
verimli sonuçlar sağlamaktadır.  
 
Bu çalışmanın devamında önerilen algoritma yardımıyla elde 
edilen trafik planının bir trafik simülatöründe çalıştırılarak 
seyahat süreleri ve gecikme cinsinden ne gibi değişiklikler 
sağladığı gözlenecektir.  

Teşekkür 
Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu 
(TUBITAK) tarafından 117E182 numaralı ‘Kısıtlı veriye 
sahip bir kent içi trafik ağının modellenmesi, ağ 
algılayıcılarının en iyi şekilde konumlandırılması, kısa dönem 
trafik tahmini ve trafik akım kontrolü’ başlıklı 1001 projesi 
kapsamında desteklenmektedir. 
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Özetçe 

3B nesne sınıflandırma robotik alanında bir çok uygulamada 

kullanmaktadır. Son yıllarda 3B nesne sınıflandırma üzerine 

yapılan çalışmalarda nokta bulutu verisi sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, iç ortamda sıklıkla yer alan 

masa, sandalye ve kitaplık gibi nesnelerinin nokta bulutu 

verisi kullanılarak sınıflandırılması amaçlanmaktadır. 

Gerçeklenen algoritmada Bakış Açısı Öznitelik Histogramı 

(Viewpoint Feature Histogram - VFH) tanımlayıcı olarak 

kullanılmıştır. Elde edilen öznitelikler Destek Vektör 

Makinesi (Support Vector Machine - SVM) kullanılarak 

sınıflandırılmıştır. Bu çalışmanın temel motivasyonu bir veri 

kümesi için zenginleştirilerek eğitilen bir modelin başka veri 

kümeleri içinde kullanılabileceğini göstermektir. Bunun için 

ModelNet40 kütüphanesinden elde edilen sentetik veriler 

kullanılarak eğitim yapılmış ve bir model oluşturulmuştur. Bu 

model ModelNet40 verisi testlerinde kullanılmıştır. Buna ek 

olarak, GAZEBO benzetim ortamından elde edilen 

modellenmiş gerçek veriler ile yapılan testler için ModelNet40 

eğitim verisi Blender ile zenginleştirilmiş ve yeniden eğitim 

yapılmıştır. Modellenmiş gerçek ve sentetik veriler ile 

gerçekleştirilen testlerin sonuçları sınıflandırma başarısı göz 

önüne alınarak detaylı olarak incelenmiştir. 

Abstract 

3D object classification is used in many robotic applications. 

In recent years, point cloud data is commonly used in object 

classification problem. In this study, it is aimed to classify the 

objects such as table, chair and bookshelf that are frequently 

used in indoor environment via point cloud data. In the 

implemented algorithm, Viewpoint Feature Histogram (VFH) 

is used as the descriptor. The obtained features are classified 

using Support Vector Machine (SVM). The main motivation 

of this study is to show that a model augmented and trained 

for a dataset can be used in other datasets. The synthetic data 

were obtained from the ModelNet40 was trained and a model 

was constructed. The model was used to testModelNet40 

dataset. In addition, ModelNet40training data was augmented 

and retrained to test modeled data captured from GAZEBO. 

The test results for synthetic and modeled data are analyzed in 

terms of classification accuracy.  

1. Giriş 

3B nesne sınıflandırma son yıllarda robotik alanında sıklıkla 

çalışılan konular arasında yer almaktadır. Endüstriyel robot 

kolları için nesnelerin bulunmasından gezgin robotların 

anlamsal haritalar çıkarmasına kadar çok geniş bir uygulama 

alanında 3B nesne sınıflandırma kullanılmaktadır. Bu çok 

geniş uygulama alanlarında 3B nesnelerin sınıflandırılması 

robotların otonomluğu açısından önem taşımaktadır. Bu 

sayede, robotlar kendilerine verilen görevleri daha verimli bir 

şekilde yapabilecektirler. Geçmiş çalışmalarda nesne 

sınıflandırması, genelde iki boyutlu imgeler üzerinden 

yapılmıştır. İmge verisi nesnenin derinliği ve geometrik yapısı 

hakkında bilgiler barındırmadığından, bu çalışmalar kısıtlı 

şartlarda yürütülmüştür. Bu çalışmada, bina içi ortamlarda 

sıklıkla yer alan masa, sandalye ve kitaplık gibi nesneler, 

RGB-D algılayıcıdan elde edilennokta bulutu verisi 

kullanılarak sınıflandırılmıştır.  

3B nesne sınıflandırma yaklaşımları, nesneleri tanımlamak 

için kullandıkları özniteliklere göre yerel ve küresel olmak 

üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Yerel öznitelikleri 

kullanan yaklaşımlar gerçek hayat ortamında sıklıkla 

karşılaşılan kısmi kapanmalar (partial occlusions) ve 

dağınıklıklara (clutter) karşı gürbüzdür. Küresel öznitelik 

tabanlı yaklaşımlar ise 3B şekil sınıflandırması ve 3B 

modellerin tekrar üretilmesine uygundur, çünkü bu 

yaklaşımlar nesnelerin nokta bulutunda yer alan bütün 

geometrik özelliklerinden yararlanmaktadırlar [1]. Bu çalışma 

kapsamında 3B nesne sınıflandırma yapılması 

amaçlanmaktadır ve küresel öznitelik tabanlı bir yaklaşımın 

kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca, sınıflandırılmak istenen 

masa, sandalye ve kitaplık nesnelerinin geometrik olarak 

birbirlerinden çok farklı karakteristiklere sahip olması küresel 

öznitelik tabanlı yaklaşımları yerel öznitelik tabanlı 

yaklaşımlara kıyasla daha avantajlı hale getirmektedir. Son 

olarak, genellikle küresel öznitelik tabanlı yaklaşımlar yerel 

öznitelik tabanlı yaklaşımlara göre daha düşük hesaplama 

karmaşıklığına sahiptir. Han ve meslektaşları [2] yaptıkları 

çalışmada 3B nokta bulutu verisi için yerel ve küresel 

öznitelik kullanan çalışmaları incelemişlerdir. Bu çalışmada 

küresel öznitelik kullanan yaklaşımlar incelendiğinde zaman 

karmaşıklığı O(n) olarak belirtilen VFH yönteminin 

kullanılmasına karar verilmiştir. VFH yöntemi ile öznitelikler 
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elde edildikten sonra SVM kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu 

çalışmanın temel motivasyonu bir veri kümesi için 

zenginleştirilerek eğitilen bir modelin başka veri kümeleri 

içinde kullanılabileceğini göstermektir. Bunun için iki çeşit 

veri kullanılmıştır. İlk olarak ModelNet40 kütüphanesinden 

masa, sandalye ve kitaplık için sentetik veriler elde edilmiştir. 

Bu veriler kullanılarak eğitim yapılmış ve bir model 

oluşturulmuştur. Bu model ModelNet40 verisi testlerinde 

kullanılmıştır. İkinci olarak ESOGU Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Laboratuvar binası GAZEBO benzetim 

ortamında modellenmiş ve bu ortamda masa, sandalye ve 

kitaplık nesneleri için bir veri kümesi oluşturulmuştur. Bu veri 

kümesi ile yapılan testlerde Blender ile zenginleştirilmiş 

ModelNet40 verisi kullanılmıştır. Bu iki veri tipi için de 

gerçeklenen yöntem ile yapılan testler sonucunda her sınıf için 

%70’i aşan sınıflandırma başarısı elde edilmiştir. 

2. Geçmiş Çalışmalar 

Geçmiş çalışmalarda nesne sınıflandırılma konusunda birçok 

yaklaşım bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğunda, nokta 

bulutu verisi üzerinde 3B tanımlayıcılar kullanılarak 

öznitelikler çıkarılmakta ve sınıflandırıcı eğitilmektedir. 2B 

tanımlayıcılar ile de nesne sınıflandırması yapmak 

mümkündür, fakat 3B tanımlayıcıların kullanılması nesne 

hakkında daha çok bilgi barındırdığından sınıflandırma 

doğruluğunu arttırmaktadır. 

Han ve meslektaşları [2] yaptıkları çalışmada 3B nokta 

bulutu verisi için yerel ve küresel öznitelik kullanan 

çalışmaları incelemişlerdir. 3B tanımlayıcılar yerel ve küresel 

olmak üzere iki ana başlıkta incelenirler. Nokta bulutunda her 

nokta için ayrı ayrı hesaplanan yerel tanımlayıcılar, nokta 

etrafındaki komşulukları tanımlarlar. Nesnenin bütünü 

hakkında herhangi bir bilgi taşımaz iken yerel geometrinin 

nokta etrafında nasıl olduğu hakkında bilgi verirler. Küresel 

tanımlayıcılar ise yerel tanımlayıcıların aksine her nokta için 

değil, nesneyi tanımlayan tüm nokta bulutu modeli için 

hesaplanır. Bu sebepten dolayı nesne geometrisi hakkında 

bilgi sahibi olmamızı sağlarlar. Her iki tanımlayıcı çeşidi ile 

de nesne sınıflandırması yapmak mümkündür. Ancak, küresel 

tanımlayıcıların hesaplama süresi ve hafıza gibi nedenlerden 

dolayı yerel tanımlayıcılara göre fazla kullanıldığını Kasaei ve 

meslektaşları yaptıkları çalışmada açıklamaktadır [3]. 

Point Feature Histogram (PFH) noktayı çevreleyen 

geometri hakkında bilgi toplayan yerel bir tanımlayıcıdır ve 

çoğu tanımlayıcının temelini oluşturmaktadır. Bir nokta 

etrafındaki bölge içerisinde normallerin yönleri arasındaki 

farkı analiz etmektedir. Daha sonra her çift nokta arasında 

yatay (𝛼), sapma (𝜎 ), ve eğrilik (𝜃 ) açılarını toplayan bir 

histogramoluşturmaktadır [4]. PFH tanımlayıcısının O(nk2) 

zaman karmaşıklığı sahiptir. 

Rusu ve meslektaşları yaptıkları çalışmada PFH 

tanımlayıcısını temel alan yeni bir yerel tanımlayıcı olan Fast 

Point Feature Histogram (FPFH) tanımlayıcısını 

tanıtmışlardır. Gürültülü dış ortam verilerinin oluşturduğu bir 

sistem ile bu tanımlayıcı test edilmiştir. PFH’a göre daha hızlı, 

fakat PFH ile karşılaştırıldığında dış ortamlarda FPFH' da ince 

ayrıntıların yok olabileceği gözlemlenmiştir [5]. 

Alhamzive meslektaşlarıyaptıkları çalışmada yerel FPFH 

ve küresel VFH tanımlayıcıları birleştirerek melez bir yöntem 

önermişlerdir. VFH nesne tanımlama için tercih edilirken, 

FPFH nesnenin pozisyonunu tahmin etmede kullanılmıştır. 

Nesneleri sınıflandırma süresi açısından VFH ile yapılan 

sınıflandırma diğer yerel tanımlayıcılara göre çok daha verimli 

olmuştur. Ayrıca tanıma oranı olarak etkili sonuçlar alınmıştır 

[1]. Ayrıca Ensemble of Shape Functions (ESF) ve CVFH 

tanımlayıcılarına göre VFH küresel tanımlayıcının daha etkili 

olduğunu göstermişlerdir. 

Aldomave meslektaşları, VFH tanımlayıcılarının sentetik 

veride eğitim aşamasından sonra gerçek veride tanıma 

oranlarında eksiklerinin bulunduğu belirtmişlerdir. Nesne 

tanımlama ve duruş belirleme için VFH tanımlayıcının tanıma 

ve hesaplama etkinliğinden faydalanarak Clustered VFH 

(CVFH) tanımlayıcını önermişlerdir. Ayrıca VFH ve CVFH 

gibi tanımlayıcıların dönüşümden bağımsız olmalarından 

dolayı nesnelerini pozisyonlarını belirleme için kamera 

döndürme (roll) histogramını önermişlerdir [6]. 

Wohlkingerve ve Vincze, ofis ve mutfak ortamda bulunan 

CAD ile elde edilmiş 200 farklı nesne ile 3D-Net isimli 

sentetik bir veri kümesi oluşturmuşlardır. Gerçek zamanlı 

olarak alınan veriler, CAD modellerinden elde edilen kısmi 

tamamlanmış nokta bulutu modelleri ile en yakın komşuluk 

ilişkisine göre sınıflandırılmaktadır. Uzaklık, açı ve alan şekil 

fonksiyonlarının birleşim ile oluşturulan yeni ESF küresel 

tanımlayıcı oluşturulan veri kümesinde şekil tabanlı geri 

getirme uygulamalarından Shape Distribution on Voxel 

Surfaces (SDVS), VFH, CVFH ve Signature of Histogram of 

Orientation (SHOT) tanımlayıcılarına göre başarılı sonuçlar 

almıştır [7]. 

Fan ve meslektaşları, 2B tanımlayıcıların 3B verileri 

tamamen temsil edemeyeceğini belirtmişlerdir. Benzer 

geometrik yapılarda iyi bir performans gösteremeyen CVFH 

tanımlayıcısını, renk ve doku bilgilerini de kullanarak 

genişletmişlerdir ve Color-CVFH olarak tanımlamışlardır. 

Benzer renk ve şekillere sahip nesneler üzerinde önerilen 

tanımlayıcı, CVFH’ a göre daha iyi performans göstermiştir. 

Hesaplama yükünü azaltmak için, özellik eşleştirme yerine 

SVM sınıflandırıcı tercih edilmiştir [8]. 

Alexandre, PCL [9] kütüphanesinde bulunan yerel ve 

küresel tanımlayıcıları bir veri kümesi [10] üzerinde 

incelemiştir. Tanıma oranı, boyut ve zaman gereksinimleri 

açısından büyük farklar olduğu için, tanımlayıcının istenilen 

işleme uygun olarak seçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Nokta sayısının artması tanıma oranını arttırırken, zaman 

karmaşıklığını da arttırmaktadır. 

Kasaei ve meslektaşları yaptıkları çalışmada Global 

Orthographic Object Descriptor (GOOD) adında bir 

tanımlayıcıyı sunmuşlardır. Nesne tanımlama ve nesne 

manipülasyonu için kullanılan bu tanımlayıcının başarım oranı 

ile hesaplama maliyeti ve zaman karmaşıklığı arasında bir 

değiş tokuş bulunmaktadır [3]. 

Tüm bu geçmiş çalışmalar ışığında, seçilecek olan 

tanımlayıcının probleme ve nesnelerin geometrik yapısına 

uygun olması gerektiği anlaşılmaktadır. Üzerinde çalışılan 

nesnelerin geometrik yapısının benzer olmamasından dolayı 

küresel bir tanımlayıcı kullanılmasında karar kılınmıştır. Diğer 

tanımlayıcılara göre daha hızlı çalışması ve yapılan 

çalışmalarda etkili sonuçlar elde etmesinden dolayı 

tanımlayıcı olarak VFH tercih edilmiştir.  

Son yıllarda veri kümesinin zenginleştirilmesi konusunda 

yapılan çalışmalar artmıştır. Veri kümesini döndürme, öteleme 

alt örnekleme gibi çeşitli uygulamalar veri 

zenginleştirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Zhou ve 

meslektaşları yaptıkları çalışmada noktalara bağımsız olarak 

döndürme ve öteleme işlemi yaparak modelin farklı 

değişimleri öğrenmesi sağlanmıştır. Ayrıca veriler küresel 

olarak da döndürme ve boyutlandırma aşamalarından 
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geçirilerek veri zenginleştirilmiştir [11]. Tchapmi ve 

meslektaşları [12] yaptıkları çalışmada döndürme, rastgele 

renk ile çeşitlendirme ve alt örnekleme gibi çeşitli veri 

zenginleştirme tekniklerini kullanmış ve bu tekniklerin test 

sonuçlarını olumlu yönde etkilediğini gözlemlemişlerdir. 

Landrieu ve meslektaşları 3B nokta bulutunda benzer basit 

şekillerin gruplandırarak süper nokta çizgelerini tanıtmıştır. 

Bu çalışmada veri zenginleştirmek için rastgele örneklemenin 

yanında, süper noktaların belirli bir eksen etrafında rastgele 

döndürülmesi ve bu noktalara Gauss gürültüsü ekleme gibi 

işlemler yapılmıştır [13]. 

Bu çalışmada VFH küresel tanımlayıcı ve SVM 

sınıflandırıcı olarak seçilmiştir. Ancak, bu çalışmanın temel 

motivasyonu bir veri kümesini zenginleştirerek eğitilmesi 

sonucu elde edilen modelin başka bir veri kümesinde 

kullanılabilmesidir. Dolayısıyla, küresel ya da yerel 

tanımlayıcılar ve başka sınıflandırıcılar, derin öğrenme 

teknikleri modelin oluşturulması aşamasında kullanılabilir.   

3. Gerçeklenen Yöntem 

3.1. Bakış açısı Öznitelik Histogramı(VFH) 

VFH küresel bir öznitelik çıkarma yöntemidir ve yerel bir 

tanımlayıcı olan FPFH’ı temel alır. FPFH nesnenin duruşuna 

göre değişmez olduğundan bazı koşullarda yetersiz kalmıştır 

ve bundan dolayı hem FPFH’ı temel alan hem de bakış 

açısından yararlanan bir yöntem yani VFH geliştirilmiştir. 

VFH iki bileşenden oluşur. İlki bakış açısı yön bileşenidir. Bu 

bileşenin hesaplanması için öncelikle nokta bulutunun merkez 

noktası bulunur. Ardından bulunan merkez nokta ile 

algılayıcının bulunduğu konum yani bakış açısı arasındaki 

birim vektör hesaplanır. Hesaplananvektör ile nokta bulutunda 

bulunan noktaların normalleri arasındaki açılar hesaplanıp 

histograma bindirilir. Bu ilk bileşenden 128 öznitelik elde 

edilmektedir. İkinci bileşen genişletilmiş FPFH bileşenidir ve 

aynı FPFH gibi hesaplanır.Bundan dolayı VFH’ın ikinci 

bileşeninin tam olarak anlaşılması için öncelikle PFH ve 

ardından da FPFH’ın incelenmesi gerekmektedir. 

PFH noktayı çevreleyen geometri hakkında bilgi 

toplayabilmek için, bölge içerisindeki normallerin yönleri 

arasındaki farkı analiz eden yerel bir tanımlayıcıdır [4]. Her 

çift arasında yatay (𝛼), sapma (𝜎), ve eğrilik (𝜃 ) açılarını 

toplayan bir histogram olduğundan yavaş çalışan bir 

algoritması vardır. Bir çift için hesaplanan yatay, sapma, ve 

eğrilik açılarının hesaplanması Denklem 1’de verilmiştir. 

Denklem 1’de 𝑛𝑖  ve 𝑛𝑗  yüzey normallerini, 𝑝𝑖  ve 𝑝𝑗  seçilen 

nokta çiftlerini, ve 𝑢, 𝑣, 𝑤  seçilen 𝑝𝑖  noktası için Darboux 

çerçeve koordinat sistemini temsil eder [14]. 
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FPFH ise PFH’ı temel alarak geliştirilmiş bir diğer yerel 

tanımlayıcıdır. Referans çevresi ve açılar aynı PFH’taki gibi 

hesaplanır, fakat PFH’tan farklı olarak mevcut nokta ile 

komşuları arasındaki doğrudan bağlantıları dikkate alır. 

PFH’tan hızlıdır, fakat yine işlemler tüm noktalar için 

yapıldığından diğer 3B tanımlayıcılara göre yavaştır. VFH’ın 

ikinci bileşeni de aynı FPFH gibi hesaplanır. Fakat bu 

hesaplama her nokta için ayrı ayrı yapılmaz. Birinci kısımda 

hesaplanan bakış açısı vektörü bir normal olarak kullanılır ve 

açılar yalnızca nokta bulutunun merkez noktası için 

hesaplanır. Ayrıca tüm küme noktaları komşular olarak 

belirlenir. İkinci bileşenden her üç açı içinde (yatay (𝛼 ), 

sapma (𝜎), ve eğrilik (𝜃)) 45’şer olmak üzere 135 öznitelik 

elde edilmektedir. 

 

(a) Bakış açısı bileşeni 

 

(b) Genişletilmiş FPFH bileşeni 

Şekil 1: VFH’ın bileşenleri [14]. 

PCL [9] küme uzaklıklarının merkeze işaret ettiği Shape 

Distribution Component (SDC) ve çıkış tanımlayıcısının 

boyutunu 263’ten 308’e çıkaran beşinci bir histogram 

hesaplar. SDC mesafeleri ölçerek, merkezde yer alan 

noktaların dağılımı hakkındaki bilgileri kodlar ve benzer 

özelliklere sahip nesnelerin boyut ve normal dağılımına göre 

ayırt edilmesini sağlar [2]. Bu iki bileşenin oluşturduğu ve 

SDC sonucu oluşan histogramların birleştirilmesi ile VFH 

tanımlayıcısı oluşturulmuş olur. VFH’ın bileşenleri Şekil 1’de 

gösterilmiştir. VFH sonucunda tek boyutlu ve açılardan oluşan 

308 adet öznitelik ortaya çıkmaktadır.  

3.2. Destek Vektör Makinesi- SVM 

Gerçeklenen yöntemde sınıflandırıcının belirlenmesinde VFH 

küresel tanımlayıcısı birlikte kullanılan sınıflandırıcılar analiz 

edilmiştir. Destek Vektör Makinesi (SVM) sınıflandırıcısının 

VFH ile birlikte yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür.  SVM 

hiper bir düzlem tarafından sınıfları birbirinden ayıran bir 

sınıflandırıcıdır. Özellikle, dört farklı çoklu sınıf stratejisi 

analiz edilir ve karşılaştırılır [15]. Başka bir deyişle, etiketli 

eğitim verileri (denetimli öğrenme) verildiğinde, algoritma 

yeni örnekleri kategorize eden en uygun hiper düzlemi ortaya 

çıkarır. İki boyutlu uzayda bu hiper düzlem, bir düzlemi, her 

bir sınıfın her iki tarafta da bulunduğu iki parçaya bölen bir 

çizgidir. Şekil 2’de iki sınıfın doğrusal olarak ayrılması 

gösterilmiştir. Destek vektör algoritması beklenen test 

hatasının üst sınırını en aza indiren merkezleri, ağırlıkları ve 

eşiği otomatik olarak belirler [16]. 
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Şekil 2: İki ayrı sınıfın SVM ile doğrusal olarak ayrılması 

[17]. 

4. Deneysel Çalışmalar 

4.1.ModelNet40 Veri Kümesi  

ModelNet40 veri kümesinde Bilgisayar Destekli Tasarım 

(CAD) ile oluşturulmuş 41 ayrı nesneye ait 3B modeller yer 

almaktadır [18]. Bu veri kümesinden bu çalışma kapsamında 

sınıflandırılmak istenen masa, sandalye ve kitaplık modelleri 

elde edilmiştir. Eğitim için 672 adet kitaplık, 989 adet 

sandalye ve 492 adet masa modeli alınmıştır. Test için ise her 

kategoriden 100 adet model kullanılmıştır.ModelNet40 

kütüphanesinde yer alan CAD verileri üçgen ağ örgü modeli 

olarak sunulmaktadır. Her modelin içerdiği nokta sayısı ve 

noktaların konumu yüzey modelini oluşturacak şekilde 

minimum sayıda ve kategoriye ait kenar bölgelerinde daha 

yoğun bulunmaktadır. Gerçek ortamdan alınan veriler ile 

benzer olması açısından CAD modellerinin yüzeyinden veri 

örneklenmiştir. PCL kütüphanesinde tanımlanan En Uzak 

Nokta algoritması kullanılarak düzgün dağılmış her model için 

5000 adet nokta örneklenmiştir. Şekil 3’te sırasıyla sandalye, 

kitaplık ve masa nesneleri için CAD modeli (solda) ve bu 

modellerden örneklenen nokta bulutu (sağda) 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 3: ModelNet40 örnek CAD modelleri (solda) ve bu 

modellerin nokta bulutuna örneklenmiş halleri (sağda). 

VFH normaller ile çalışan bir öznitelik çıkarıcı 

olduğundan eğitim için nesnelerin belirli bir yarıçap içerisinde 

bulunan komşulukları kullanılarak normalleri çıkarılmıştır. 

Bunun ardından sandalye, masa ve kitaplık nesneleri için elde 

edilen normal bilgisini de barındıran nokta bulutları VFH 

öznitelik çıkarma yöntemine girdi olarak verilerek her nesne 

için öznitelikler hesaplanmıştır. Şekil 4’te sandalye, kitaplık 

ve masa için çıkartılan öznitelik histogramları verilmektedir. 

Şekilde yatay eksen bin sayısını dikey eksen ise bin başına 

düşen nokta sayısı yüzdesini göstermektedir. Şekiller 

incelendiğinde her nesne için VFH’ın farklı çıktığı 

gözlemlenmiştir. Her kategori için elde edilen histogramların 

farklı olması nesneleri ayırt edebildiği anlamına gelmektedir.  

 

(a) Sandalye 

 

(b) Kitaplık 

 

(c) Masa 

Şekil 4: ModelNet40 modellerinin histogram gösterimi. 

VFH kullanılarak masa, sandalye ve kitaplık için 

öznitelikler belirlendikten sonra SVM sınıflandırıcısı ile 

eğitim yapılmıştır. ModelNet40 modellerinden oluşturulan 

eğitim veri kümesini %20’si doğrulama işlemiiçin ayrılmış ve 

%93.7 oranla bir öğrenme sağlamıştır. Tablo 1’de üç ayrı sınıf 

için test sonucunda ulaşılan sınıflandırma başarıları 

verilmiştir. Bu sonuçlar Şekil 4’te verilen histogramlar ile 

birlikte incelendiğinde sandalye ve kitaplık nesneleri için 

üretilen histogramlarda benzerlikler olduğu ve kitaplık olan 

bazı nesnelerin sandalye olarak sınıflandırıldığı açıktır.  
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Tablo 1. ModelNet40 Test Sonuçları 

Nesneler Sınıflandırma Başarısı 

Kitaplık %73 

Sandalye %90 

Masa %90 

 

 

4.2.GAZEBO Veri Kümesi 

Gerçeklenen yöntemin sentetik veri kullanarak başarılı olduğu 

görüldükten sonra modellenmiş gerçek nokta bulutu ile 

yapılacak testlere geçilmiştir. Bu noktada, ESOGÜ Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Laboratuvar Binası GAZEBO 

benzetim ortamında modellenmiş ve P3-AT gezgin robotu 

üzerinde bulunan RGB-D algılayıcı ile birlikte bu ortamda yer 

almıştır.  Şekil 5’te modellenen ortam gösterilmektedir.  

 

 

 

Şekil 5: ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Labratuvar 

Binası Gazebo Ortamı. 

 

Bu ortamda robot hareket ettirilmiş aynı zamanda RGB-D 

algılayıcıdan elde edilen nokta bulutu verileri kaydedilerek bir 

veri kümesi oluşturulmuştur. Bu veri kümesinde farklı bakış 

açısı ve konumlardan 38 adet sandalye, 30 adet masa ve 42 

adet kitaplık örneği alınmıştır. Şekil 6’daGazebo ortamından 

alınan verilerin RGB görüntüleri (solda) ve nokta bulutları 

(sağda) verilmiştir. 

 

 
(a) RGB(b) Nokta Bulutu 

 

Şekil 6: Gazebodanalınanveriler. 

 

Gazebo ortamında elde edilen bütün örnekler ModelNet40 

veri kümesinden örneklenen nokta bulutu modelleri ile 

eğitilmiş olan SVM modeli kullanılarak test edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Gazebo Test Sonuçları 

Nesneler Sınıflandırma Başarısı 

Kitaplık %7 

Sandalye %13 

Masa %6 

 

Tablo 2’deki sonuçlar incelendiğinde test sonuçlarının 

beklenenden çok düşük olduğu görülmüştür ve bu sonuçların 

sebepleri araştırılmıştır. Benzetim ortamından ve ModelNet40 

veri kümesinden elde edilen nesnelere ait nokta bulutu 

modellerinin VFH histogramları incelenmiştir. Şekil 7’de 

Gazebo’dan alınan modellerin öznitelik histogramları 

verilmiştir.  

 

 

(a) Kitaplık 

 

(b) Sandalye 

 

(c) Masa 

 

Şekil 7: Gazebo modellerinin histogram gösterimi. 

 

Histogramlar incelendiğinde eğitim ve test verisinin 

uyuşmadığı görülmüş ve eğitim verisinin zenginleştirilmesine 

karar verilmiştir. Çünkü Gazebo ortamından RGB-D algılayıcı 

ile elde edilen nokta bulutu kapalı bir model oluşturmazken, 

ModelNet40 veri kümesinde yüzeyden örneklenen noktalar 

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 11-14 Eylül 2019, Muğla

583



kapalı bir model oluşturmaktadır. Eğitim ve test için kullanılan 

nokta bulutu modellerindeki bu farklılıklardan dolayı 

histogramları uyuşmamakta ve tanıma oranları düşük 

çıkmaktadır. Bundan dolayı ModelNet40 veri kümesinde CAD 

modellerinin yüzeyinden nokta örneklemeye ek olarak sanal 

ortamda RGB-D algılayıcı ile veri alınarak nesnelerin nokta 

bulutları elde edilmiştir. Blender arayüzü kullanılarak sanal 

ortamda taramalar gerçekleştirilmiştir. Bu taramaların 

sonucunda zenginleştirilmiş bir eğitim verisi oluşturulmuştur. 

4.3.Eğitim Verisinin Blender Ortamında Düzenlenmesi 

Blender [19] ortamı 3B objelerin oluşturulmasını sağlayan 

bir yazılımdır. Blender kullanılarak 3B modellemeler 

yapılabilir, animasyonlar oluşturulabilir ve benzetimler 

yapılabilir. Bu çalışmada Blender ortamı nesnelerin RGB-D 

algılayıcı ile farklı açılardan ve konumlardan görüntülerinin 

alınması için kullanılmıştır. Öncelikle Blender ortamına RGB-

D kamera ve nokta bulutu elde edilecek CAD model 

yerleştirilmiştir. Şekil 8’de Blender ortamında bulunan bir 

sandalyenin ve kameranın örnek bir görüntüsü verilmiştir. 

Nesne, Blender ortamına konulduktan sonra nesnelerin 16 

farklı açıdan (0°,30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, 180°, 

210°, 225°, 240°,270°, 300°, 315°, 330°) görüntüsü alınarak 

nokta bulutu elde edilmiş ve eğitim verisi bu şekilde üç ayrı 

sınıf için de güncellenmiştir. Bu güncelleme sonucu nesnelerin 

farklı açılardan elde edilmiş nokta bulutlarının bulunduğu 

zenginleştirilmiş bir eğitim verisi hazırlanmıştır. 

 

 

Şekil 8: Blender ortamında bulunan sandalyenin örnek 

görüntüsü. 

Blender ortamında 0°, 90°, 180°, 270° lik açılardan 

görüntüsü alınan nesnelerin nokta bulutu örnekleri Şekil 9’da 

verilmiştir. Eğitim verisinin öznitelikleri tekrar hesaplandıktan 

sonra SVM ile yeni bir eğitim yapılmıştır. Eğitim veri 

kümesini %20’ si doğrulama işlemi için ayırmış ve %97.9’luk 

bir öğrenme gerçekleştirmiştir. Bunun ardından sistem Gazebo 

ortamından alınan verilerle test edilmiştir. Testin sonuçları 

Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Blender ortamındaki düzeltmenin ardından  Gazebo 

Test Sonuçları 

Nesneler Sınıflandırma Başarısı 

Kitaplık %88 

Sandalye %97 

Masa %83 

 

 

 
 

Şekil 9: Nesnelerin Blender ortamında0°, 90°, 180°, 270° 

açılarındanalınmışnoktabulutugörüntüsü. 

 

Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde Blender ile farklı 

açılardan görüntülerin alınması ile zenginleştirilen eğitim 

verisinin sonuçlarının daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Her 

nesnenin farklı açılardan ve farklı konumlardan eğitimde 

bulunması sınıflandırma doğruluğunu arttırmıştır. Çünkü  

ModelNet40 veri kümesindeki nesneler tek bir bakış 

açısındadır, ve kapalı bir modelden oluşmaktadırlar. Bu 

duruma karşılık Gazebodan alınan nokta bulutu örnekleri 

kayıplı verilerdir. Blender ile farklı açılardan alınan nokta 

bulutu örnekleri sistemin öğrenme başarısını arttırmış, 

böylece de sınıflandırma sonuçları daha yüksek olmuştur. 

5. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar 

Bu çalışmada, iç ortamda sıklıkla yer alan masa, sandalye ve 

kitaplık gibi nesnelerinin nokta bulutu verisi kullanılarak 

sınıflandırılması amaçlanmıştır. Gerçeklenen algoritmada 

küresel tanımlayıcılar arasından VFH tanımlayıcı olarak 

kullanılmıştır. Elde edilen öznitelikler SVM kullanılarak 

sınıflandırılmıştır. Gerçeklenen yöntemin başarısının test 

edilmesi için ModelNet40 kütüphanesinden elde edilen 

sentetik veriler ve GAZEBO benzetim ortamından elde edilen 

gerçek veriler kullanılmıştır. Test sonuçları sentetik veri ile 

eğitilen modelin Blender gibi araçlar ile zenginleştirilerek 

gerçek verileri sınıflandırmada başarılı olduğunu göstermiştir. 

Bu umut verici sonuç ile aynı eğitim verisi kullanılarak 

gerçek ortamdan alınacak görüntülerde de sınıflandırma 

başarısının yüksek olması beklenmektedir. Gelecek 

çalışmalarda gerçek ortamdan alınan görüntülerle bu sistemin 

doğruluğu test edilebilir ve sınıf sayısını arttırmak mümkün 

olabilir. 
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Özetçe 

Bina içi ortamlarda duvar, taban ve kapı gibi birçok düzlemsel 

yüzey bulunmaktadır. Bu yüzeylerin bölütlenmesinin 

konumlandırma ve seyrüsefer gibi temel görevlerde ve bir 

nesnenin bir yerden başka bir yere taşınması gibi servis 

görevlerinde robotun verimliliği üzerine önemli etkisi 

olacaktır. Geçmiş çalışmalarda düzlemsel yüzeylerin 

bölütlenmesi ile ilgili olarak genellikle Random Sample 

Consensus (RANSAC) ve Bölge Büyütme (region growing) 

yöntemleri uygulanmıştır. Önerilen yöntemde Ayır ve Birleştir 

(Split and Merge) tabanlı bir algoritma geliştirilmiştir. Bunun 

en önemli sebebi bölütleme süresinin mümkün olduğunca 

düşük olmasının istenmesidir. Önerilen yöntemin 

verimliliğinin test edilmesi için ESOGU Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Labaratuvar binası GAZEBO benzetim 

ortamında modellenmiştir. Bu ortamdan elde edilen nokta 

bulutu verileri önerilen yöntem kullanılarak bölütlemenmiştir. 

Ayrıca RANSAC ve Bölge Büyütme yöntemleri de 

karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Elde edilen test 

sonuçları bölütleme başarısı ve bölütleme için gerekli olan 

süre açısından irdelenmiştir.   

Abstract 

In indoor environment, there are many planar surfaces such as 

wall, terrain and door. Segmentation of these surfaces will 

have a significant effect on efficiency of the robot in 

fundamental tasks such as localization and navigation, and 

service tasks such as carrying an object from a location to 

another. In previous studies, Random Sample Consensus 

(RANSAC) and Region Growing methods were applied for 

segmentation of planar surfaces. In the proposed method, a 

Split and Merge based algorithm is developed. The main 

reason of that is to decrease the segmentation time as low as 

possible. The ESOGU Electrical Engineering Laboratory 

building is modelled in GAZEBO to demonstrate the 

efficiency of the proposed method. The point cloud data 

obtained in that environment is segmented via proposed 

method. Also, RANSAC and region growing methods are 

used for comparison. The test results are analyzed in terms of 

accuracy of the segmentation and segmentation time.  

 

1. Giriş 

Robotların bulundukları ortam hakkında anlamsal bilgiye 

sahip olmaları üzerine yapılan araştırmalar son yıllarda 

yoğunluk kazanmıştır. Bunun temel sebeblerinden birisi, 

robotun bu bilgiye sahip olması konumlandırma ve seyrüsefer 

gibi temel görevlerin verimliliğini arttırmaktadır. Bununla 

birlikte, bina içi ortamlarda bir nesnenin bir yerden başka bir 

yere taşınması veya bir insana bir konuma gidene kadar eşlik 

edilmesi gibi servis görevlerinde de robotların bulundukları 

ortam hakkında anlamsal bilgiye sahip olmaları önem 

taşımaktadır. Bina içi ortamlar duvar, taban ve kapı gibi 

düzlemsel yüzeylerden oluştuğu için bu yüzeylerin 

bölütlenmesi robotun anlamsal bilgi üretmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır.  

Geçmiş çalışmalarda düzlemsel yüzeylerin 

bölütlenmesinde başarılı olan imge tabanlı yaklaşımlar yer 

almaktadır [1, 2]. Bu çalışmalarda imgede yer alan piksel 

değerleri bir çizgenin düğümü olarak düşünülmekte ve 

komşuları ile benzerlikleri (renk, parlaklık vb.) de çizgenin 

kenarlarını oluşturmaktadır. Daha sonra bu benzerliklere 

dayanarak oluşturulan komşuluk matrisi kullanılarak 

bölütleme yapılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalar ortamdaki 

ışık miktarı gibi renk ve parlaklık bilgilerini etkileyen 

etkenlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu gibi durumlarda 

3B nokta bulutu verisi kullanılması uygun olabilir. Ayrıca 

nokta bulutu verisi nesnelerin şekli, boyutu, pozisyonu ve 

yönelimi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgilerin 

kullanılması bölütleme sürecine kolaylık sağlamış ve nokta 

bulutu kullanılarak bölütleme yapan çalışmalar son yıllarda 

oldukça artmıştır.  Grilli ve meslektaşları [3] yaptıkları 

çalışmada nokta bulutu kullanarak bölütleme yapan 

çalışmaları 5 ana kategoriye ayırmış (makine öğrenmesi, 

melez, model tabanlı, bölge büyütme ve kenar tabanlı) ve bu 

çalışmaların pozitif ve negatif yönlerini tartışmışlardır. 

Makine öğrenmesi yöntemleri genellikle gürbüz ve esnek 

yapıdadır. Ancak bu yöntemler eğitim aşaması 

gerektirmektedir. Melez yöntemler ise birden fazla yöntemin 

birleştirilmesi ile elde edilmektedir. Bu yöntemlerin 

verimliliği oluşturuldukları alt yöntemlerin başarısına bağlıdır. 

Model tabanlı, bölge büyütme ve kenar tabanlı yaklaşımlar 
aşağıda verilen paragraflarda detaylı olarak incelenmiştir.  
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RANSAC [4] nokta bulutlarının bölütlenmesinde en sık 

kullanılan yöntemlerden biridir ve model tabanlıdır. RANSAC 

genel, tekrarlamalı, verideki gürültüye karşı dayanıklı bir 

yöntemdir. Schnabel ve meslektaşları, RANSAC yöntemi 

kullanarak düzlem, silindir ve küre gibi basit geometrik 

modellerin matematiksel gösterimleri ile nokta bulutunun 

bölütlenmesini sağlamaktadır [5]. Ayrıca bu çalışmada, 

RANSAC yönteminin doğruluğu yüksek, hızlı ve gürültülere 

karşı gürbüz bir yöntem olduğu gösterilmiştir. RANSAC 

yönteminin temel dezavantajı, nokta bulutunun her bölgesinde 

verinin eşit dağılması gerekmektedir. Hough transform [6] 

oylama prosedürü kullanarak özellik çıkarmak için tasarlanmış 

bir yöntemdir. Bu yöntem daha sonra daire ve elips gibi 

şekillerin konumlarını belirlemek için genişletilmiştir. Bu 

yöntemin yüksek zaman karmaşıklığına ve hafıza 

gereksinimine ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Tarsha-Kurdi ve 

meslektaşları [7] yaptıkları çalışmada RANSAC ve 3B Hough 

transform yöntemlerini LiDAR tabanlı nokta bulutu verisi 

kullanarak çatıların otomatik olarak tespit edilmesi problemi 

için karşılaştırmışlardır. Bu karşılaştırma sonucunda 

RANSAC yönteminin çok büyük miktarda veriyi çok kısa bir 

sürede ve 3B Hough transform yöntemine göre daha doğru bir 
şekilde bölütlediğini göstermişlerdir.  

 Bölge büyütme yaklaşımları yerel yüzey özelliklerini 

kullanmakta ve birbirine yakın ve benzer yüzey özelliklerine 

sahip noktaları aynı bölge altında toplamaktadır. Genellikle 

alttan üste ve üstten aşağı olmak üzere iki kısıma 

ayrılmaktadırlar. Ancak çoğunlukla alttan üste yaklaşımı 

kullanılmaktadır. Bu yaklaşım bir tohum noktasından 

çalışmaya başlamaktadır. Bu tohum noktası yüzey yönelimi, 

eğrilik gibi belirli bir karakteristik göz önüne alınarak 

belirlenmektedir. Daha sonra bu tohum noktasının belirli bir 

yarıçap komşuluğunda bulunan noktalar belirlenen 

karakteristik açısından tohum noktası ile benzerlik taşıyorlarsa 

bu noktalarda bölgeye dahil edilmektedir [8, 9]. Bölge 

büyütme yaklaşımları verideki gürültüye karşı dayanıklı ve 

yüksek doğrulukta sonuç verirler. Bu yöntemin temel 

dezantajı, bölütleme başarısının önemli ölçüde seçilen tohum 

noktaları ve tohum noktası etrafında yapılacak olan aramanın 

yarıçapına bağlı olmasıdır. Bu yarıçapın büyük seçilmesi 

durumunda daha çok küresel bilgi kullandığı için bölütlemenin 

doğruluğu artmaktadır ancak bu durumda bölütme için gerekli 

olan süre artmaktadır.  

Kenar tabanlı yaklaşımlar iki temel aşamadan 

oluşmaktadır. İlk aşamada farklı bölgelerin sınırları 

belirlenmektedir. Bu sınırlar kenar olarak tanımlanmaktadır. 

Kenarların belirlenmesinde yüzey normali, eğim (gradient), 

temel eğrilik gibi yerel yüzey özellikleri kullanılmaktadır. Bu 

özelliklerdeki değişimlerin belirli eşik değerlerini aşması 

durumunda değişimin yaşadığı noktalar kenarların elemanı 

olarak kabul edilmektedir. İkinci aşamada kenarlar ile 

tanımlanan bölgelerin içinde kalan noktalar birleştirilmektedir 

[8]. Bu yaklaşımların en önemli özelliği bölütleme süresinin 

diğer yaklaşımlarla karşılaştırıldığında çok kısa olmasıdır. 

Ancak kenar tabanlı yaklaşımlar bölütleme doğruluğunun 

düşük olması ve gürültü içeren verilere karşı gürbüz olmaması 
ile bilinmektedirler.  

Ayır ve Birleştir yaklaşımları kenar tabanlı bölütleme 

yaklaşımları içinde kabul edilmektedir.  Wang ve 

meslektaşları [10] yaptıkları çalışmada ayır ve birleştir 

yaklaşımını kullanmışlardır. Bu çalışmada, nokta bulutunda 

yer alan noktalar düğüm olarak kabul edilmiş ve bir çizge 

oluşturulmuştur. Daha sonra her düğüm için komşuları 

kullanılarak normal vektörü hesaplanmıştır. Çizgede yer alan 

düğümler arasındaki ayrıtların ağırlıkları normal vektörlerinin 

çarpımı ile elde edilmiştir. Birleştirme aşamasında ise bu 

ağırlıkları kullanarak aynı düzleme ait noktaları 

kümelemişlerdir. Önerdikleri yöntemi hem yapay hem de 

gerçek veri kullanarak test etmişler ve RANSAC ile 

karşılaştırmışlardır. Test sonuçları önerdikleri yöntemin 

düzlemleri bölütlemede oldukça başarılı olduğunu 

göstermektedir. Ancak bölütleme için gerekli olan süre 

RANSAC ile  karşılaştırıldığında oldukça fazladır. Wang ve 

Tseng [11] yaptıkları çalışmada LiDAR verisi ile elde edilmiş 

nokta bulutunu otomatik olarak düzlemlere bölütlemeyi 

amaçlamaktadırlar. Yaptıkları çalışmada Ayır ve Birleştir 

mekanizması önemli bir yere sahiptir. Yöntemin düzenli 

olmayan nokta bulutlarını da bölütlemesi amacıyla 8-li ağaç 

yapısını kullanmışlardır. Ayır aşamasında nokta bulutu 8 alt 

kümeye ayrılmaktadır. Daha sonra bu alt kümelerde bulunun 

noktalar kullanılarak bir düzlem belirlenmekte ve alt küme 

içindeki herhangi bir nokta bu düzleme belirli bir eşik 

değerinden daha uzak ise bu alt küme tekrar 8 alt kümeye 

ayrılmaktadır. Bu süreç alt kümede bulunan noktaların tamamı 

bu alt küme için oluşturulan düzleme belirlenen eşik 

değerinden daha yakın olana kadar devam etmektedir. 

Birleştirme aşamasında ise birleştirilen alt kümeler için bir 

düzlem belirlenmekte, ayır aşamasında kullanılan kriter 

kullanılarak alt kümeler birleştirilmektedir. Su ve 

meslektaşları [12] yaptıkları çalışmada [11]’de yapılan 

çalışmaya benzer bir yaklaşım önermişlerdir. LiDAR verisi ile 

elde edilen nokta bulutunu önce her alt kümede belirlenen bir 

eşik değerin üzerinde nokta olacak şekilde ayrıştırmışlardır. 

Daha sonra bu alt kümelerdeki noktaları da kendi içlerinde 

çizge tabanlı bir yöntem ve noktalar arası mesafe kriteri 

kullanarak ayrıştırmışlardır. Birleştirme aşamasında ise alt 

kümeleri yakınlık, yönelim ve eğrilik kriterini birarada 

kullanarak kümelemişlerdir. Bu şekilde, sadece düzlemsel 

yüzeyleri değil silindirik ve küresel yüzeylerinde 

bölütlenmesini sağlamışlardır.  

Bu çalışmada, bina içi ortamlarda bulunan duvar, taban ve 

kapı gibi düzlemsel yüzeylerin bölütlenmesi için Ayır ve 

Birleştir tabanlı bir yaklaşım önerilmiştir. Bunun en önemli 

sebebi bölütleme süresinin mümkün olduğunca düşük 

olmasının istenmesidir. Önerilen çalışmada [11] ve [12] 

numaralı çalışmalardan farklı olarak nokta bulutu verisi RGB-

D kameradan elde edilmiştir. RGB-D kameralar nokta bulutu 

verisini düzenli bir şekilde ürettiği için 8-li ağaç yerine 2B dizi 

kullanılarak ayırma işlemi yapılabilmektedir. Bu dizide 

bulunan her bir hücre bir bölgeyi temsil etmekte ve her 

bölgede belirli sayıda nokta bulunmaktadır. Ayırma işlemi 

sırasında her hücre dış kenar, iç kenar ve kenar içermeyen 

olmak üzere 3 sınıftan birine atanmaktadır. Birleştirme 

aşamasında ise ilk önce kenar içermeyen sınıftaki hücreler ele 

alınmaktadır. Bu sınıftaki ilk hücreden başlayan bir derinlik 

öncelikli arama yapılmaktadır. Bu hücrenin 8 komşusuna 

bakılmakta ve aynı düzleme ait olanlar aramaya dahil edilerek 

devam etmektedir. Bu süreç kenar içermeyen bütün hücreler 

bölütleninceye kadar devam etmektedir. Daha sonra iç kenar 

hücrelerine de benzer süreç uygulanmaktadır. Gerçeklenen 

yaklaşımın verimliliğinin ölçülmesi için ESOGU Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Laboratuvar binası GAZEBO [13] 

benzetim ortamında modellenmiştir. Bu ortamdan elde edilen 

nokta bulutu verileri PCL [14]’te yer RANSAC [15] , Bölge 

Büyütme [16] ve önerilen yöntem kullanılarak 

bölütlemenmiştir. Elde edilen test sonuçları bölütleme başarısı 
ve bölütleme için gerekli olan süre açısından irdelenmiştir.   
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2. Önerilen Yöntem 

Bu çalışmada nokta bulutunun elde edilmesi için RGB-D 

kamera kullanılmaktadır. RGB-D kamera ile ortama ait renk 

bilgisinin yanında derinlik bilgisi de elde edilmektedir. 

480x640 genişlik ve yükseklik ile elde edilen derin bilgileri 

kullanılarak ortama ait 3B nokta bulutu modeli 

çıkarılmaktadır. Nokta bulutu modeli,  pi = (xi, yi,zi) 

kartezyan koordinatlardan oluşan P = {p1, p2, … , p307,200} 

307,200 adet noktanın birleşimi ile üretilmektedir. Aynı 

zamanda bu nokta bulutu modeli 480x640 boyutunda düzenli 

bir yapı halindedir. Önerilen yöntemin geliştirilmesinde nokta 

bulutu modelinin bu düzenli yapısından faydalanılmıştır. Şekil 
1’de örnek bir nokta bulutu modeli gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Örnek nokta bulutu modeli. 

2.1. Ayır Aşaması 

Önerilen yöntemin Ayır aşamasında RGB-D kamera ile 

480x640 boyutunda elde edilen nokta bulutu bölütleme 

süresini azaltmak amacıyla NxM boyutunda bağımsız 

hücrelere ayrılmaktadır. Sonuç olarak (480/N)x(640/M) 

boyutunda 2B bir dizi elde edilmektedir. Dizinin her bir 

hücresinde N*M nokta yer almaktadır.  

Ayırma işlemi sırasında eş zamanlı olarak her hücre dış 

kenar, iç kenar ve kenar içermeyen olmak üzere 3 sınıftan 

birine atanmaktadır. Dış kenar sınıfına atanacak olan 

hücrelerin belirlenmesinde RGB-D kameranın ölçüm 

mesafesi kullanılmaktadır. Kamera bir nokta için ölçüm 

mesafesi içinde bir engel ile karşılaşamazsa bu nokta için 

ölçüm alamamaktadır. Bu noktalara ait koordinat bilgileri 

elde edilemediği için NaN olarak ifade edilmektedirler. 

Dolayısıyla NaN ölçümleri nokta bulutunun dış kenarlarını 

göstermektedir. Bir hücre içerisindeki noktalardan herhangi 

bir tanesi NaN değerine sahipse bu hücre dış kenar hücresi 
olarak sınıflandırılmaktadır.  

İç kenar ve kenar içermeyen hücrelerin belirlenmesinde 

hücre içinde bulunan noktaların komşuları ile olan uzaklıkları 

göz önüne alınmaktadır. Bunun arkasındaki düşünce aynı 

düzlemsel yüzeyde olan noktaların arasındaki mesafelerin 

birbirlerine yakın olması gerektiğine dayanmaktadır. İlk 

olarak, noktalar arası satır ( d1_1,  d1_2,  d1_3 ) ve sütun 

(d2_1,  d2_2) için Öklid uzakları hesaplanmaktadır. Şekil 2’de 

N=3 ve M=4 seçildiği durumda tanımlanan uzaklıklar 

gösterilmektedir. Bu uzaklıklar satır ve sütun olarak ayrı ayrı 

incelenmektedir. Eğer uzaklıklar arasındaki farklar ± olarak 

belirli bir eşik değerinin (THR_DIST) altındaysa bu 

hücredeki noktaların tamamının aynı düzlemsel yüzeyde 

olduğu varsayımı yapılmakta ve bu hücre kenar içermeyen 

olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer durumda bu hücrenin 

noktalarının iki ayrı düzlemsel yüzeye ait olduğu varsayımı 

yapılmakta ve bu hücre iç kenar hücresi olarak kabul 
edilmektedir.    

𝑑1_3 𝑑1_2 𝑑1_1 

𝑑2_1 

𝑑2_2 

 

Şekil 2: Hücrede bulunan noktalar ararasındaki mesafeler.  

Şekil 3’te N=3 ve M=4 seçildiği durumda Şekil 1’de 

verilen örnek nokta bulutu modeli için Ayır aşaması sonunda 

elde edilen görsel verilmektedir. Şekilde beyaz bölgeler kenar 

içermeyen hücreleri, yeşil bölgeler iç kenarları ve kırmızı 

bölgeler ise dış kenarları göstermektedir. Dış kenar 

hücrelerindeki noktaların tamamı NaN değerinde ise bu 

hücreler şekilde gösterilmemiştir. Şekil incelendiğinde iç 

kenar hücresi olarak sınıflandırılan hücrelerin hem yer 

düzlemine hem de duvar düzlemine ait noktalar bulundurduğu 

gözlemlenmektedir. Elde edilen her bölge 2B bir dizinin 

hücresi olarak kabul edilmekte ve birleştirme aşamasında bu 
2B dizi kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 3: Örnek nokta bulutu modelinin Ayır aşaması. 

2.2. Birleştir Aşaması 

Bu aşamada ilk olarak iç kenar ve kenar içermeyen hücreler 

için yerel karakteristiği tanımlayan özellikler elde 

edilmektedir. Özellik olarak, her hücre için bir düzlem elde 

edilmekte ve bu düzleme ait normal vektörün x, y ve z 

koordinatları ile yaptıkları açılar kullanılmaktadır. Normaller 

hesaplanırken hücre içerisinden seçilen 3 nokta kullanılarak 

bir düzlem oluşturulmakta ve düzleme ait normal vektörü 

bulunmaktadır. Şekil 4’te kenar içermeyen hücre için düzlem 

oluşturma örneği verilmektedir. Şekilde kırmızı noktalar 
düzlem oluşturmak için seçilen noktaları göstermektedir.  

 

 

Şekil 4: Kenar içermeyen hücre için düzlem oluşturma örneği. 
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İç kenar hücrelerinde ise noktalar düzgün 

dağılmamaktadır. Bu durumda seçilecek olan 3 noktanın aynı 

düzlemsel yüzeye ait olduğu düşünülen noktalardan seçilmesi 

uygun olacaktır. Hücre içerisindeki tüm satırlar ve sütunlarda 

aynı dağılım görüldüğünden dolayı sadece ilk satır ve sütun 

için noktalar arası süreksizliğe bakılmaktadır. Şekil 5’te 4 

farklı süreksizlik durumu için seçilen noktalardan oluşturulan 

düzlemler verilmektedir.  

 

𝑑1_3 𝑑1_2 𝑑1_1 

𝑑2_1 

𝑑2_2 

 
 

(a) Son sütün düzensizliği 

 

𝑑1_3 𝑑1_2 𝑑1_1 

𝑑2_1 

𝑑2_2 

 
 

(b) Orta sütün düzensizliği 

 

𝑑1_3 𝑑1_2 𝑑1_1 

𝑑2_1 

𝑑2_2 

 
 

(c) İlk satır düzensizliği 

 

𝑑1_3 𝑑1_2 𝑑1_1 

𝑑2_1 

𝑑2_2 

 
 

(d) Son satır düzensizliği 

Şekil 5: İç kenar hücrelerinde oluşan düzensizlikler. 

Birleştirme işleminde ilk olarak 2B dizide kenar 

içermeyen ilk hücre bulunmaktadır. Bu hücreden başlayarak 

bir derinlik öncelikli arama yapılmaktadır. Bu arama 

esnasında ele alınan hücrenin 8 komşuluğuna bakılmaktadır. 

Eğer komşu hücre kenar içermeyen hücre sınıfında ise ve iki 

komşu hücrenin özellikleri (normal vektörün x, y ve z ile 

yaptıkları açılar) arasındaki fark belirli bir eşik değerin 

(THR_ANG) altında ise bu hücrelerin aynı düzlemsel yüzeye 

ait oldukları kabul edilir. Bir düzlemsel yüzey için arama 

süreci tamamlandığında daha önce herhangi bir düzlemsel 

yüzeye eklenmemiş olan bir hücreden başlayarak başka bir 

düzlemsel yüzey için arama yapılmaktadır. Bu süreç 

tamamlandığında nokta bulutunun önemli bir kısmı 

bölütlenmiş ve temel düzlemsel yüzeyler belirlenmiş olur. 

Herhangi bir düzlemsel yüzeye eklenememiş olan bölgeler 

bölütlenememiş olarak kalacaktır. Bu noktadan sonra iç kenar 

hücreleri de benzer bir şekilde bölütlenir. Son olarak dış kenar 

hücrelerinde NaN olmayan noktaların ortalaması alınarak 8 

komşuluğunda kendisine en yakın olan hücre belirlenmekte ve 
onun ait olduğu düzlemsel yüzeye katılmaktadır.   

3. Deneysel Sonuçlar 

Gerçeklenen yaklaşımın verimliliğinin ölçülmesi için ESOGU 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvar binası 

GAZEBO [13] benzetim ortamında modellenmiştir. Şekil 6’da 

modellenen ortam gösterilmektedir. Bu ortamdan sadece 

duvar, tavan ve kapıya ait olan noktalara sahip nokta bulutu 

verileri önerilen yöntem kullanılarak bölütlemenmiştir. Ayrıca 

PCL [14]’te yer RANSAC [15] ve Bölge Büyütme [16] 

yöntemleri karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır.  

 

 

 

Şekil 6: ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Labratuvar 

Binası Gazebo Ortamı. 
 

Önerilen yöntemde hücre boyutlarını belirleyen N ve M 

değerleri sırasıyla 3 ve 4 olarak seçilmiştir. Hücrelerin 

içindeki noktalar arasındaki düzensizlikleri saptamakta 

kullanılan THR_DIST %15 olarak belirlenmiştir. Hücreleri 

birleştirme aşamasında kullanılan THR_ANG değeri 10 

derece olarak kullanılmıştır. RANSAC için bir noktanın bir 

düzleme katılıp katılmayacağını karar verilirken kullanılan 

mesafe eşik değeri 0.01 metre olarak kullanılmıştır. Bölge 

Büyütme yöntemi için önemli bir parametre olan pürüzsüzlük 

eşiği noktaların normalleri arasındaki sapmaya bakmaktadır. 

Bu parametre 3 derece olarak kullanılmıştır. İkinci parametre 

olan eğrilik eşiği iki noktanın normalleri arasındaki küçük 

sapma olması durumunda eğriler arası eşitsizliği test 

etmektedir. Bu parametre ise 1 derece olarak kullanılmıştır. 

Bölge Büyütme yöntemi için önemli olan son parametre bir 

noktanın kaç tane komşusu kullanılarak bölütleme 

yapılacağıdır. Bu parametre ise 30 olarak kullanılmıştır. 

RANSAC ve Bölge Büyütme yöntemlerinde kullanılan bu 

parametre değerleri bu yöntemlerin [15] ve [16]’da verilen 

değerleridir. Deneylerin yapıldığı bilgisayar Intel i5 işlemciye 

ve 8GB geçici belleğe sahip olup Ubuntu 16.04 işletim sistemi 
ile çalışmaktadır. 

Bu çalışmadaki temel motivasyon önerilen yöntem ile 

bölütleme süresinin düşürülmesidir. Bunu test edebilmek için 

GAZEBO ortamında 100 adet sahne alınmıştır. Bu sahneler 

için önerilen Ayır ve Birleştir, RANSAC ve Bölge Büyütme 

yöntemleri çalıştırarak bölütleme süreleri elde edilmiştir. 

Tablo 1’de her yöntem için bir sahnenin ortalama bölütleme 
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süresi verilmektedir. Tablo incelendiğinde bu çalışmada 

önerilen Ayır ve Birleştir tabanlı çalışmanın diğer yöntemlere 

kıyasla çok daha hızlı olduğu görülmektedir. Bu beklenen bir 

sonuçtur çünkü bütün işlemler 2B bir dizi üzerinden 

yapılmıştır. Bu dizinin hücreleri olan her bölgeye ait olan 

bilgiler bir kere hesaplanmış ve daha sonra bu bilgiler 

gerektiğinde kullanılmıştır. RANSAC ise tekrarlayan yapıda 

bir yöntemdir ve doğru modeli oluşturana kadar tekrara 

devam etmektedir. Bu yöntemde tekrar sayısının düşürülmesi 

bölütleme süresi açısından fayda sağlayacaktır ancak bölütme 

başarısını olumsuz anlamda etkileyecektir. Diğer yandan 

Bölge Büyütme yöntemi ise arama üzerine kurulmuştur. Her 

nokta belirlenen komşuğundaki bütün noktalara bakarak 

bölütleme yapmaktadır. Bu yöntemde de bakılacak komşu 

sayısı ile ilgili olan parametre azaltılabilir. RANSAC 

yöntemine benzer şekilde bu parametrenin azaltılması 

bölütleme başarısını etkileyecektir.  

Tablo 1: Bölütleme Süreleri 

Yöntem Bölütleme Süresi (Saniye) 

Ayır ve Birleştir 0.18 

RANSAC 1.78 

Bölge büyütme 6.87 

 

Önerilen yaklaşımın bölütleme başarısının analiz edilmesi 

için 3 adet örnek seçilmiş ve Şekil 7’de verilmiştir. Bu şekilde 

her satır bir örneği göstermektedir. Sol sütunda her örnek için 

Ayır ve Birleştir yöntemi, orta sütunda Bölge Büyütme 

yöntemi ve sağ sütunda ise RANSAC yöntemi ile elde 

edilmiş sonuçlar gösterilmektedir. Şekilde kırmızı renk ile 

ifade edilen noktalar bölütlenmeyen bölgeleri gösteririken 

beyaz elipslerin içine alınan noktalar hatalı olanları 
göstermektedir.  

İlk satırdaki örnek incelendiğinde Ayır ve Birleştir 

yönteminde düzlemler arası geçiş noktalarında hatalar olduğu 

göze çarpmaktadır. Bu noktalar iç kenar olarak 

sınıflandırılmış hücrelerde yer almaktadır ve bu hücre için 

hesaplanan özellikler 8 komşusuyla uyuşmamaktadır. Bunun 

sebebi bu bölgelerde değişim çok hızlı olduğu için 10 derece 

olarak belirlenen THR_ANG eşik değeri yeterli 

olmamaktadır. Ancak bu eşik değerinin arttırılması diğer 

düzlemlerin birbirlerinden ayrılmasına izin vermemektedir. 

Benzer bir durum Bölge Büyütme yöntemi içinde geçerlidir. 

Bu yöntemin benzer yerlerde ve daha çok hatalı nokta ürettiği 

gözükmektedir. Bunun sebebi bu yöntemde THR_ANG ile 

benzer bir işleve sahip olan parametrenin 3 derece 

seçilmesidir. RANSAC ise düzlemsel yüzeyler için 

matematiksel bir model belirlediği için bu örnek için 

bölütleme başarısı yüksek bir sonuç vermiştir.  

İkinci satırdaki örnekte ise Ayır ve Birleştir yöntemi ve 

Bölge Büyütme yöntemleri benzer sonuçlar üretmişlerdir. Her 

iki bölütlemede de kapı düzleminden duvar düzlemine ya da 

duvar düzleminden kapı düzlemine geçişlerde 

bölütlenemeyen noktalar bulunmaktadır. Bunun temel sebebi, 

bu düzlemsel yüzeylerin arasındaki derinlik farkıdır. Bu fark 

bir anda oluştuğu için hesaplanan normal değerleri çok hızlı 

bir şekilde değişmektedir. Diğer yandan RANSAC yöntemi 

bu örnekte iki kapıyı da aynı bölüte eklemiştir. Bunun sebebi 

RANSAC komşuluk ilişkilerini kullanmamakta ve her iki 

kapı içinde oluşturulan matematiksel model birbirine 
uymaktadır.  

Üçüncü satırdaki sonuçlar ise RANSAC yönteminin 

başarısız olduğu bir örneği göstermektedir. Bu örnekte iki 

kapı duvar düzlemi ile hemen hemen aynı derinliğe sahip 

olduğu için RANSAC bu modeli oluşturuken hata vermiştir. 

Diğer yandan Ayır ve Birleştir ve Bölge Büyütme yöntemleri 

komşuluk bilgilerini kullanmakta ve aynı zamanda düzlemler 

arasındaki geçişlere karşı hassas olduklarından örnekteki 

kapıları ayrı ayrı bölütlemeyi başarmışlardır. Bu örnekte de 

diğer örneklerde olduğu gibi Ayır ve Birleştir ve Bölge 

Büyütme düzlemler arası geçiş noktlarında bölütleme 

yapamamaştır. Ancak bölütlenemeyen nokta sayısı açısından 

Bölge Büyütme yaklaşımı daha başarısız sonuçlar üretmiştir.  

4. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar 

Bu çalışmada nokta bulutu verisini bölütlemek amacıyla Ayır 

ve Birleştir tabanlı bir yöntem önerilmiştir. Bunun en önemli 

sebebi bölütleme süresinin mümkün olduğunca düşük 

olmasının istenmesidir. Bunu başarabilmek için RGB-D 

kameradan elde edilen nokta bulutunun düzenli yapısından 

faydalanılmış ve bölütleme işlemi 2B bir dizi üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Önerilen yöntemin verimliliğinin test 

edilmesi için ESOGU Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Labaratuvar binası GAZEBO benzetim ortamında 

modellenmiştir. Bu ortamdan elde edilen nokta bulutu verileri 

ile yapılan testler sonucunda önerilen yöntemin bölütleme 

süresinin geçmiş çalışmalarda sıklıkla kullanılan RANSAC ve 

Bölge Büyütme yöntemlerine kıyasla oldukça kısa olduğu 

gözlemlenmiştir. Test sonuçları bölütleme başarısı açısından 

incelendiğinde ise önerilen yöntem ve Bölge Büyütme 

algoritmalarının düzlemler arasında geçişlerde hata yaptığı 

görülmüştür. RANSAC yöntemi ise komşuluk ve derinlik 

bilgisi kullanmadığı için hemen hemen aynı düzlemsel yüzeye 

sahip olan noktalarda hata yapmıştır.  

Sonuçlar detaylı incelendiğinde gelecek çalışmalarda iç 

kenar olarak sınıflandırdığımız hücrelerin daha iyi 

bölütlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiği açıktır. Bu 

noktada, iç kenar hücrelerinde bulunan noktalar birbirlerine 

olan mesafeler göz önüne alınarak hücre içinde parçalara 

ayrılarak ayrı ayrı ele alınabilir.  Bu şekilde duvar, taban ve 

kapı gibi binanın yapısal özelliklerinin yanı sıra bina içi 

ortamlarda bulunan bilgisayar ekranı, kitaplık ve masa gibi 

düzlemsel yüzeylerden oluşan nesnelerinde bölütlenmesi 

sağlanabilir.  
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Şekil 6: Bölütleme sonucu görselleri. 
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Özetçe 

İnsanlığın yıllar içinde gelişimi ile birlikte sanayide de 

birtakım gelişmeler ve devrimler yaşanmıştır. Su ve buhar 

gücünün keşfedildiği dönem Endüstri 1.0 olarak 

adlandırılmıştır. Sonrasında Endüstri 2.0 olarak adlandırılan 

elektrik kullanımı, seri üretim ve montaj hatları dönemi 

yaşanmıştır [1]. Endüstri 3.0 olarak tabir edilen dönemde ise 

bilgisayar ve buna bağlı olarak endüstriyel otomasyon 

sistemleri hayatımıza girmiştir [1]. Bu sistemler hali hazırda 

tüm dünyada aktif olarak çok geniş biçimde kullanılmaktadır. 

Son dönemlerde teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeler 

kaçınılmaz olarak sanayi dünyasını da yakından etkilemiştir ve 

Endüstri 4.0 olarak tabir edilen yeni bir döneme geçiş olduğu 

görülmüştür. Bu dönemde tüm cihazların birbiri ile bağlı 

olması sonucu siber fiziksel sistemler ortaya çıkmıştır. Tüm 

otomasyon sistemlerinin tek bir noktadan kontrolü yerine 

dağıtık bir yapıya sahip olması nedeni ile dağıtık kontrol 

sistemleri kavramı ortaya çıkmıştır. Bu yeni nesil kavramlar 

tüm dünyada geçerliliği olan Uluslararası Elektroteknik 

Komisyonu (IEC) tarafından standart haline getirilmiştir. Bu 

çalışma ile IEC61499 standardına uygun olacak şekilde 

nesnelerin interneti uygulaması yapılmış ve bu uygulamanın 

sonuçları analiz edilmiştir. Gerçek zamanlı veri elde 

edilmesinin ve buna uygun şekilde kontrol algoritmalarının 

koşturulmasının kazanımları ortaya çıkarılmıştır. 

 

1. Giriş 

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri 4.0 birçok farklı 

endüstriyi yakından etkilemiştir [1]. Günümüzde kullanılan 

otomasyon sistemleri Endüstri 3.0 döneminde ortaya çıkmış 

ve o zamanın ihtiyaçlarına göre tasarlanmış sistemlerdir. 

Üretici firmalar tabi ki müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde bu 

cihazların bakım ve güncellemelerini yayınlamakta fakat 

günümüzün trendi olan Endüstri 4.0’a uygunluk için yetersiz 

kalmaktadır. Bu cihazların birçoğu kablolu iletişim 

protokollerini kullanmakta ve tek bir ana merkezi kontrol 

cihazı tarafından yönetilmektedir. Tüm saha cihazları 

sensörlerden aldıkları verileri tek bir noktada hesaplamakta ve 

buna uygun kontrol yapmaktadır. Bu sistemlerde merkezi 

kontrol cihazı arızalandığında ya da bakım için devreden 

çıkarıldığında tüm otomasyon sistemi devre dışı kalmaktadır. 

Endüstri 4.0 teknolojisi ise tüm bu sorunlara çözümler 

üretmiştir. Otomasyon sistemindeki cihazlar tek bir ana 

kontrol cihazına bağlı olmak yerine birbirlerine bağlıdır ve 

birbirleri ile sürekli veri alışverişi yapmaktadırlar. 

Sensörlerden gelen verileri her cihaz kendi başına işleyip karar 

vermekte ve buna uygun bir şekilde kontrol sağlamaktadır. 

Sistemdeki herhangi bir cihaz devre dışı kalsa da sistem 

çalışmaya devam etmekte ve tüm otomasyon sistemini 

etkilememektedir. Endüstri 4.0 sistemine uygun olan kontrol 

sistemlerinin de tabi ki bazı dezavantajları vardır. Yüksek 

maliyetli olmaları bu dezavantajların başında gelmektedir. 

Kullanılan cihazlar yüksek donanımsal işlem gücüne sahip 

olup adeta her biri kendi başına bir bilgisayar olabilecek 

kapasitelerdedir. Bu yüksek maliyetlerden mümkün olduğunca 

kaçınmak adına çeşitli iletişim protokolleri geliştirilmekte, 

sensörler pil ile beslenmektedir [2]-[4]. 

Bahsetmiş olduğumuz yeni nesil kontrol sistemlerinin 

kullanılmaya başlanması ile birlikte bunların da bir standart 

haline getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.  1906 yılında 

kurulmuş olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) 

dünyada elektrik, elektronik ve bunlarla ilişkili konularda 

standartları oluşturan ve yayımlayan bir kuruluştur [5]. IEC 

tarafından standart haline getirilmiş olan IEC61499 standardı 

PLC programlamada kullanılan yazılım fonksiyon blok 

diyagramlarını ve buna uygun yazılım altyapısını 

tanımlamaktadır. [6].   

Çalışmamızda bu standarda uygun olacak şekilde yazılımı 

geliştirilmiş bir Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulaması 

yapılmıştır. Bir kontrol mahali tespit edilmiş ve bunun ideal 

şekilde kontrolü ve izlenmesi amaçlanmıştır. Mahaldeki 

sıcaklık ve nem bilgilerinin izlenebilmesi için Bluetooth Low 

Energy (BLE) haberleşmesine sahip, pil ile beslenebilen 

sensör kartları geliştirilmiştir [7]. Sensör kartlarından gelen 

bilgiler ana kontrol kartı tarafından işlenmiş ve çeşitli kontrol 

algoritmaları kullanılarak bunların analizi ve kontrolü 

yapılmıştır. Ana kontrol kartının üzerinde bulunan Wi-Fi 

modülü sayesinde ise bu bilgiler bir bulut sağlayıcısına iletilip 

bulut üzerinden de izleme ve kontrol imkânı elde edilmiştir. 

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinin gereği olarak her 

cihaz birbirine bağlı durumda ve bulut altyapısı sayesinde 

uzak bir noktadan kontrol edilebilmektedir.  
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Çalışma sırasında mahalde ışık ya da insan gibi bozucu 

etkilerin olmamasına dikkat edilmiş ve sistemin bu 

durumlardaki davranışı da ayrıca gözlemlenmiştir. 

2. Yöntem 

2.1. Konsept Tasarım 

Çalışmanın başlangıç noktasında ilk olarak sistemin konsept 

tasarımı yapılmıştır. Tasarlanacak olan sensör kartlarının 

yapıları, hangi sensörlere sahip olacağı, ne tür bir 

mikrodenetleyici kullanılacağı belirlenmiştir. Sensör 

kartlarının esnek ve modüler olması için batarya(pil) ile 

beslenmelerine karar verilmiştir. Pil ile beslemeye uygun 

olacak şekilde düşük güç tüketimine sahip mikrodenetleyici 

kullanılmıştır.  Yine benzer şekilde sensör kartları ile ana 

kontrol kartı arasında düşük güç tüketimine sahip bir 

haberleşme protokolü kullanılması planlanmıştır. Halihazırda 

mevcut olan kablosuz haberleşme protokolleri analiz 

edilmiştir. Haberleşme mesafesi çok güçlü olup son derece 

hızlı haberleşmeye sahip TCP/IP Wi-Fi gibi protokoller 

batarya beslemesi nedeni ile tercih edilememiştir. Düşük güç 

tüketimine sahip olması vekullanılan alıcı-verici çipi türüne 

göre 15 metre ye kadar haberleşme mesafesine sahip olması 

nedeni ile Bluetooth low Energy (BLE) protokolonün 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

Ana kontrol kartı dışarıdan 5V güç kaynağı ile beslenecektir. 

Bu kart üzerinde Bluetooth ve Wi-Fi modülleri yer almaktadır. 

BLE modülü sayesinde sensör kartları ile haberleşme 

sağlanacak, Wi-Fi modülü sayesinde ise bulunan mahaldeki 

modem (router) cihazına bağlanarak bulut bağlantısı 

gerçekleştirilecektir. Sistemin konsept tasarımı Şekil 1’de 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 1: Konsept Tasarım 

2.2. Veri Toplama 

Konsept tasarımda karar verildiği üzere donanım şematik 

tasarımlarına başlanmıştır. Şematik tasarım ve kontrollerin 

ardından PCB (Printed Circuit Board) tasarımına başlanmıştır. 

EMC/EMI kurallarına uygun olacak şekilde PCB tasarımı 

tamamlanmıştır [8]. PCB tasarımı yapılırken ilk önce Güç 

(POWER) ve ortak uç (GND) yolları (trace) uygun bir şekilde 

çizilmiştir. Ardından yüksek hız içeren haberleşme yolları 

çizilmiştir. EMC/EMI uyumluluğunu arttırmak için PCB 2 kat 

(Layer) olarak tasarlanmıştır. Bu kurallara yeteri kadar dikkat 

edilmez ise kart üzerinde bulunan kablosuz haberleşmede 

problem yaşanması muhtemeldir. Sensör kartları şematikleri 

Şekil 2 ve 3’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2: Sensör Kartı Mikrodenetleyici Şematiği 

 

Şekil 3: Sensör Kartı Güç Devresi Şematiği 

Sensör kartı PCB tasarımı ardından yazılım geliştirme 

safhasına geçilmiştir. Aşağı seviyeli sürücü geliştirme, 

uygulama yazılımı geliştirme ve Bluetooth haberleşme 

geliştirmeleri tamamlanmıştır. Gerekli birim ve haberleşme 

testleri yürütülerek ve ortaya çıkan problemler çözülerek 

sorunsuz haberleşme sağlanmıştır. 

2.3. Ana Kontrol Kartı 

Konsept tasarımda bahsedildiği üzere dışarından beslemeye 

sahip, üzerinde BLE ve Wi-Fi modülleri olan bir kontrol kartı 

kullanılacaktır. Bu amaç ile ST Microelectronics firmasının 

STM32 Discovery Kit IoT Node isimli geliştirme kiti 

kullanılmıştır [9]. Bu karta bağlantı klemensleri üzerinden 

bağlanabilen dijital röle ve 0-10V analog çıkışa sahip modüler 

bir kart tasarlanmıştır. Bu kart sayesinde radyatör vanası ya da 

oransal sulu serpantin vanası gibi kontrol elemanları kontrol 

edilebilecektir. Şekil 4’de ana kontrol kartı gösterilmiştir. 

Sonrasında ana kart yazılım geliştirme çalışmaları 

yürütülmüştür. Burada da sensör kartlarına benzer şekilde 

geliştirmeler yapılmıştır. Ana kart Wi-Fi modülü sahip olduğu 

için bu kart üzerinde TCP/IP haberleşme kütüphanesi ekleme 

çalışmaları yapılmıştır [10]-[12]. IP alma ve haberleşme 

testleri yapılmıştır. Gerekli kontrol yazılımları geliştirilerek 
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testler için hazır hale getirilmiştir. Şekil 5’de ana kontrol 

kartının yazılım altyapısı gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4: Ana Kontrol Kartı 

Şekil. 5: Ana Kontrol Kartı Yazılım Altyapısı 

3. Uygulama ve Analiz 

Yazılım geliştirme faaliyetlerinden sonra sistem deneme ve 

testlerine başlanmıştır. Çalıştığımız şirkette bir toplantı odası 

test ve deney ortamı olarak belirlenmiştir. Bu toplantı 

odasında ısıtma radyatör ile sağlanmakta, soğutma ise VRF 

denilen klima cihazı ile yapılmaktadır. Ana kontrol kartının 

üzerindeki dijital çıkış röleleri sayesinde radyatör vanasının ve 

VRF cihazının çalışması kontrol edilebilmektedir.  

 

3 adet sıcaklık sensör kartı, 3 adet sıcaklık nem sensör kartı ve 

1 adet ana kontrol kartı ile denemeler yapılmıştır. Sensör 

kartları toplantı odasının farklı noktalarına yerleştirilerek bu 

noktalardan ölçümler alınması sağlanmıştır. Bu ölçüm 

noktalarından gerçek zamanlı veriler elde edilerek BLE 

protokolü ile ana kontrol kartına gönderilmiştir. Elde edilen bu 

veriler ana kart üzerinde bulunan Wi-Fi modülü vasıtası ile 

bulut platformuna aktarılmıştır. Bulut platformu için mevcut 

platform sağlayıcılar analiz edilmiş, çeşitli kriterler 

değerlendirilerek bir sağlayıcı üzerinden demo hesabı 

oluşturulmuştur. Bulut platformu ile haberleşebilmek için 

MQTT ve RESTFUL adında 2 adet protokol bulunmaktadır. 

Yapılan analizler neticesinde MQTT protokolünün 

kullanılması uygun görülmüştür [13]-[15]. 

Şekil 6 sensör kartlarından gelen verilerin bulut üzerinde yer 

almasını göstermektedir.  

 

 

Şekil 6: Verilerin Bulut Platformu Üzerinde Gösterimi 

Bulguları değerlendirdiğimizde ilginç veriler elde ettiğimizi 

görülmüştür. Klasik sistemlerde mahale 1 adet termostat 

koyarak tüm mahalin sıcaklığı bu noktadan ölçülmekte ve tüm 

kontrol bu sıcaklık değerine göre yapılmaktadır. Üstelik bu 

termostat pencereye, kapıya yakın bir noktaya monte edilirse 

ölçülen değer çok farklı ve yanlış olabilmektedir. Deney 

sistemimizde ise sensör kartlarım mahalin farklı noktalarına 

yerleştirilmiştir. Elde ettiğimiz sensör değerlerinde 3℃ ye 

kadar varan farklılıklar olduğunu gözlemlenmiştir. Ana 

kontrol kartımızda bu sensörlerden alınan değerler hareketli 

ortalama filtresinden (MAF) geçirilerek ortalama değerleri 

elde edilmiştir [16]-[17]. Elde edilem bu ortalama değere göre 

odanın sıcaklığını kontrol edilmiştir. Kesin sayısal değerler 

vermek zor olmakla birlikte kullanıcılardan ciddi derecede 

konforun arttığı geri dönüşleri elde edilmiştir. 

Aynı zamanda bu ayrık kontrol sistemi sayesinde harcanan 

enerji değerlerinden de ciddi tasarruf edileceği 

düşünülmektedir. Tek bir noktadan ölçüm ve kontrol yerine 

dağıtık bir şekilde yerleştirilmiş cihazlar sayesinde enerji 

verimliliği çok daha yüksek olan bir sistem ortaya çıkmıştır.  

4. Sonuçlar 

Endüstri 4.0 dönemine uygun birbiri ile kablosuz bir şekilde 

haberleşebilen, dağıtık şekilde yapıya sahip olan bir 

Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulaması gerçekleştirilmiştir. 3 

adet sıcaklık sensör kartı, 3 adet nem sensör kartı ve 1 ana 

kontrol kartından oluşan sistemde bir toplantı odasının sıcaklık 

ve nem kontrolü gerçekleştirilmiştir. Endüstri 3.0 dönemine ait 

klasik ve geleneksek otomasyon sistemlerinin aksine tek bir 

noktadan ölçüm ve kontrol yerine dağıtık bir mimari 

kurgulanmıştır. Bu yapı sayesinden odanın farklı 

noktalarından ölçümler elde edilerek gerçek ortalama sıcaklık 

ve nem değerleri elde edilmiştir. Bu elde edilen değerlere göre 

optimal kontrol algoritmaları geliştirilmiş ve sistemin bu 

kontrol algoritmalarına göre çalışması sağlanmıştır.  

 

Elde edilen veriler incelendiğinde odada zaman geçiren 

kişilerin ciddi anlamda konfor artışı yaşadığı gözlemlenmiştir. 

Tek bir noktadan ölçüm alındığında radyatör ya da VRF 

cihazına yakın oturan kişi bunların yanında oturmayan kişilere 

göre sıcak ya da soğuk hissetmekte ve sonuç olarak hissettiği 

konfor azalmaktadır. Bizim tasarladığımız sistemde ise 

ortalama sıcaklık değeri alındığı ve buna göre kontrol 
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sağlandığı için herkes konfor içerisinde odada zaman 

geçirebilmektedir. Ortalama sıcaklığa göre kontrol sağlandığı 

için eski sisteme nazaran enerji verimliliği artması ve 

iklimlendirme için harcanan fatura bedelimin düşmesi 

beklenmektedir.  
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Özetçe 
Son kullanıcılara sunulan tüm hizmetler gibi TV alanında da 
kullanıcı deneyimi ve memnuniyeti odak noktası olarak kabul 
edilir ve teknolojinin gelişiminde bu konu ana belirleyicilerin 
başında gelir. Sunulan hizmetin sürekliliği ve kalitesi TV 
hizmetleri için çok önemlidir. Son kullanıcı deneyimi alanında 
hem bu kalite seviyesinin artırılması hem de sağlıklı bir şekilde 
ölçülmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Hizmet kalitesi 
ve sürekliliğinin yanında, kullanıcı deneyimi içerikle de 
yakından ilgilidir. İletim ortamından bağımsız olarak (IP 
şebekesi, Kablo, Uydu, vb.) kodlanmış video içeriğinin kalitesi, 
son kullanıcı deneyimini en fazla etkileyen unsur olarak kabul 
edilmektedir. IP tabanlı video iletim altyapıları için videonun 
olabildiğince fazla sıkıştırılması (compression) istendiğinden 
video kalitesinin korunması ve sürekli denetlenmesi ihtiyacı 
diğer altyapılara kıyasla daha da ön plandadır. İçerik yükleme 
ve yönetim sürecinde video kalite kontrolü, çoğunlukla insan 
gücü ve dikkatine dayalı öznel yöntemler kullanılarak, birden 
fazla kez yapılır. Çalışma, bir video içeriğinin çeşitli 
aşamalarda otomatik olarak kalite kontrolüne tabi tutularak, 
öznel değerlendirme ihtiyacını önemli ölçüde ortadan 
kaldıracak bir yaklaşım önermektedir. Makalede tekniğin 
başarımını ölçmek için laboratuvar ortamında yapılmış testlerin 
sonuçları da raporlanmıştır. 

Abstract 
As for all services provided to consumers, user experience and 
customer satisfaction in the TV field is considered a focal point 
and is one of the main determinants in the development of 
technology. Service continuity and quality of service is very 
important for TV services. In the field of end-user experience, 
studies are carried out both to increase this quality level and to 
measure it in a healthy way. Besides quality of service, user 
experience is also closely related to the content itself. 
Regardless of the transmission medium (IP network, Cable, 
Satellite, etc.), the quality of the encoded video content is the 
most influential factor for end-user experience. Since IP-based 
video transmission infrastructures require compression of video 
as much as possible, the need to maintain and control video 
quality is even more prominent compared to other 
infrastructures. In the content management process, video 
quality control is performed more than once, using subjective 
methods based mostly on manpower. The study proposes an 
approach that significantly eliminates the need for objective 
video quality assessment by automation of video quality control 

at various stages of content management process. In this article, 
the results of the tests performed in the laboratory to measure 
the performance of the technique are also reported. 

1. Giriş 
Önerilen yaklaşım, video dosyalarının görüntü ve ses kalite 
filtrelerine tabi tutularak önemli kalite parametre değerlerinin 
saptanması, tanımlanmış eşik değerleri ile kıyaslanması ve 
gerekli durumlarda yeni kodlama değerleri kullanılarak yeniden 
kodlanmasına dayalı geri beslemeye dayalı bir video kodlama 
ve sıkıştırma optimizasyonu olarak özetlenebilir. 
 
Son yıllarda, üretilen video içerik miktarının önemli ölçüde 
artması, hedeflenen cihaz çeşitliliğinin ve bu cihazlar tarafından 
desteklenen video biçimlerinin artmasıyla gelişmiş video içerik 
yönetim süreçlerinin ve bu süreçleri yöneten araçların devreye 
alınması kaçınılmaz olmuştur. İçerik yönetim sürecinin en 
önemli bileşenleri videonun sıkıştırılması (encoding) ve 
sıkıştırmaya bağlı bozulmaların tespit edilmesi olarak öne 
çıkmaktadır. Önerilen yaklaşımın, video içeriklerin son 
kullanıcılara iletilmesine dayalı platformların içerik yönetimi 
süreçlerini, çok önemli ölçüde iyileştirmeye yönelik çıktılarının 
olacağı düşünülmektedir. Bu çıktılarla elde edilecek 
kazanımlardan belli başlıları şu şekilde sıralanabilir: 

• İçerik Yönetim Sistemleri tarafından yönetilen içerik 
işleme süreci içerisinde yapılan ve halihazırda insan 
gücü ve dikkatine dayalı içerik kalite kontrol 
işleminin otomatikleştirilmesi 

• İçerik işleme sürelerinin kısalması, insan dikkatine 
bağlı hataların önüne geçilmesi, dolayısıyla içerik 
işleme maliyetlerinin azalması 

• İçerik dağıtım şebeke maliyetlerinin, içerikler için en 
uygun kodlama seviyesinin kullanımına bağlı olarak 
azalması 

• Tüm içerikler için önceden tanımlı kodlama 
parametre kümelerinin kullanılması yerine her içerik 
için o içeriğe özel parametre kümelerinin 
kullanılması buna bağlı olarak son kullanıcı 
deneyiminin üst seviyeye çıkarılması 

Çalışmada, üç temel içerik grubu için testler uygulanmış, bu 
testlerden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve 
raporlanmıştır. Testler sırasında 3 temel değer üzerine 
odaklanılmıştır. Bu değerler; kodlama süresi (saniye), 
sıkıştırılmış videonun bant genişliği (kbps) ve son kullanıcı 
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bakışıyla video kalitesini ifade eden mean opinion score (MOS) 
değerleridir. 

2. Mevcut Standartlar 
Bu bölümde, çalışmanın temel aldığı video kodlama ve video 
kalite denetimi ile ilgili küresel ölçekteki bazı standartlar 
açıklanmıştır. 

2.1. Video Kodlama Standartları 

Bu alanda yaygın olarak kullanılan kodlama teknolojileri 
(H.264-AVC, H-265-HEVC), yaygınlaşma aşamasında olan 
kodlama teknolojileri (VP8, VP9) ve henüz deneysel aşamada 
olan AV1 kodlama teknolojileri analiz edilerek, bu standartların 
çalışma kapsamında geliştirilen laboratuvar ortamında test 
edilebilirliği ve uygulanabilirliği belirlenmiştir. Bu alternatifler 
arasından her ne kadar diğerlerine kıyasla daha eski bir 
teknoloji olsa da şu anda hala en yaygın olarak kullanılan 
H.264-AVC standardı testler için uygun standart olarak 
belirlenmiştir.  Bu tercih; kullanılan teknolojinin ulaşılmak 
istenen sonuca etkisinin neredeyse hiç olmaması, diğer yandan 
kodlama için gereken altyapı ve kaynakların elde edilmesinin 
kolay olması olarak açıklanabilir. H.264 standardının 
uygulanması için gereken açık kaynak kodlu veya ticari araçlar 
ve kütüphanelerin fazla olması da bu tercihimiz için etken 
olmuştur. 
 
H.264 sıkıştırma tekniği MPEG4 Part 10 AVC (Advanced 
Video Coding) olarak da bilinir. Video sıkıştırma 
teknolojilerinin arasında en uzun süre ve en yaygın olarak 
kullanılan teknoloji olarak öne çıkmıştır. Ayrıca kendinden 
önceki teknolojilere kıyasla çok daha yüksek sıkıştırma sağlar. 
 
Bu alanda çokça kullanılan ve H.264 için de geçerli olan iki 
önemli kavram olarak CBR (constant bit-rate) ve VBR 
(variable bit-rate) karşımıza çıkmaktadır. Video herhangi bir 
formatta sıkıştırıldığında 1sn lik parçası belirli bir alan kaplar. 
Buna video bant genişliği denir. CBR kısaltması Sabit Bant 
Genişliği, VBR kısaltması Değişken Bant Genişliği’ne karşılık 
gelir. Terimlerden de anlaşılabileceği gibi CBR bir videonun 
tüm akış boyunca sabit bir bant genişliğini koruması beklenir. 
VBR bir görüntü ise akış boyunca sürekli değişken bir bant 
genişliğine sahiptir. Çalışmadaki laboratuvar testlerinde bu 
yaklaşımlardan her ikisine de yer verilmiştir.  

2.2. Video Kalite Denetimi Yaklaşımları 

Bir videonun kalitesinin ortaya konmasında kullanılan en 
geçerli yöntemlerden olan MOS (mean opinion score), ortalama 
görüş puanı, bir olay veya deneyimin insan tarafından 
değerlendirilen genel kalitesinin sayısal bir ölçüsüdür. 
Telekomünikasyonda, MOS, ses ve video deneyimlerinin 
kalitesinin ölçümünde sıklıkla kullanılır. 

Çoğunlukla 1 (kötü) ile 5 (mükemmel) arasında bir ölçekte 
değerlendirilen Ortalama Görüş Puanları, çeşitli teknikler 
uygulanarak ve belirli sayıda uzman deneğin görüşlerinin 
alınmasına dayanır. Bu çalışmada video içeriklerinin kalitesinin 
değerlendirilmesi için VMAF (Video Multi-Method 
Assessment Fusion) isimli bir yaklaşım kullanılmıştır. 

3. Yöntem ve Test Ortamı 

3.1. Laboratuvar Yapılanışı 

Çalışmada ortaya konulan yaklaşımın test edilmesi, videoların 
önceki başlıklarda açıklanan standartlar kullanılarak 
kodlanması, video ve ses filtreleri uygulanarak kalite parametre 
değerleri ölçülmesi, elde edilen kalite değerlerinin ön tanımlı 
eşik değerleri ile kıyaslanması ve gerekirse yeniden (kodlama 
parametreleri değiştirilerek) kodlanması için gereken geri 
beslemeli bir altyapı kurulmuştur. Şekil 1 bu altyapıyı yüksek 
seviyeden bir bakışla ifade etmektedir.  

 

Şekil 1 Laboratuvar Mantıksal Mimari 

Laboratuvar, donanım ihtiyaçlarını ve maliyetlerini asgari 
düzeye indirgemek için tek bir sanal sunucu üzerinde 
kurulmuştur. Bu sanal sunucu 2 çekirdekli işlemci, 16 GB 
hafızaya sahip bir yapılanışa sahiptir. Ham videoların ve 
kodlanmış videoların son kullanıcılara gösterimi ve bazı öznel 
değerlendirme çalışmaları için Video.JS aracının barındırıldığı 
HTML5 tabanlı bir web ara yüzü geliştirilmiştir. Testler 
boyunca bu ara yüz, 4K çözünürlük desteği olan 55 inç LED 
televizyon kullanılarak görüntülenmiştir. 

3.2. Örnek İçerik Grupları 

Video kodlama ve sıkıştırma başarımı, içeriğin türüne doğrudan 
bağlıdır. Hareketli video içeriklerinin (spor müsabakaları, 
aksiyon içerikli videolar) nispeten daha durağan olan içeriklere 
(haber programları) göre daha yüksek bant genişliğine sahip 
olacak şekilde sıkıştırılmaları gerekir. Aksi durumda videoda 
daha fazla kayıp ve bozulma olacaktır. Animasyon içerikli 
videolar (çizgi filmler) da kayıplara karşı toleransı daha yüksek 
içerikler olarak değerlendirilirler. Dolayısıyla, çalışma 
kapsamındaki testler için bu üç içerik grubunu temsil edecek 
örnekler kullanılmıştır. Süreleri 5 ila 10 dakika arası değişen bir 
adet spor içeriği, bir adet haber içeriği ve bir adet de animasyon 
videosu kullanılmıştır. Tablo 1 içeriklerle ilgili bilgileri 
listelemektedir. 

Tablo 1 Örnek Test İçerikleri 

Türü Süresi İlk Bant 
Genişliği 

Çözünürlüğü 

Spor 360 sn. 3670 kbps 1080p (HD) 
Haber 299 sn. 1970 kbps 1080p (HD) 
Animasyon 634 sn. 3000 kbps 1080p (HD) 

3.3. Kullanılan Araçlar ve Kavramlar 

Çalışma kapsamındaki testlerin yürütülebilmesi için tesis 
edilmiş olan laboratuvar ortamı aşağıdaki açık kaynak kodlu 
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yazılımlar ve yazılım kütüphaneleriyle donatılmıştır. 
Videoların kodlanması, depolanması, iletimi, öznel 
değerlendirmeler için gösterimi, otomatik olarak kalite 
değerinin belirlenmesi ve çalışmaya konu geri bildirim 
yapısının geliştirilmesi için kullanılan teknolojiler aşağıda 
özetlenmiştir. 
 
Nginx: Hafif, stabil, hızlı bir mail istemcisi olarak kodlanan, 
daha sonraları geliştirilerek özellikle yüksek trafikli ve yoğun 
istek girişi olan web tabanlı platformlar için uygun hale 
getirilen bir web sunucusudur. Videoların istemcilere iletilmesi 
için kullanılmıştır.  
FFMpeg: FFmpeg çoklu ortam dosyalarını yönetmek üzere 
program ve kütüphaneler üreten özgür yazılım projesidir. 
Dünya çapında internet tabanlı medya işi yapan kuruluşların 
hemen hepsinin kullandığı bir altyapıdır. Videoların farklı 
parametreler kullanılarak kodlanması (sıkıştırılması) için bu 
kütüphane kullanılmıştır.  
VideoJS: VideoJs herhangi bir JavaScript kütüphanesine ihtiyaç 
duymadan, tek başına web sayfası üzerinden Html5 video 
elementi sayesinde video oynatabilen bir JavaScript 
kütüphanesidir. Web tabanlı video platformlarında oldukça 
yaygın kullanılmaktadır. Kodlanan videoların son kullanıcılara 
gösterimi için bu araç kullanılmıştır. 
VMAF: Netflix tarafından geliştirilmiş olan ve video kalitesinin 
otomatik olarak kontrolü için kullanılan yazılım 
kütüphanesidir. Öznel değerlendirme sonuçlarına çok yakın 
kalite ölçüm sonuçları üretebilmektedir. Çalışma kapsamında, 
video kalite kontrolünün otomasyonunda VMAF kütüphanesi 
ve araçları kullanılmıştır. 
MySQL: MySQL bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. 
Test sonuçlarının depolanması, sorgulanması ve analizi için 
kullanılmıştır. Test ortamının yapılanışına ait bazı bilgiler de bu 
veri tabanında barındırılmıştır. 
JAVA: Çalışmanın ana çatısını oluşturan geri bildirim 
döngüsünün oluşturulması ve diğer yazılım parçalarının 
yönetilmesi için gereken bileşenler Java kullanılarak 
geliştirilmiştir. 

4. Test Sonuçları 

Bu bölümde, çalışma kapsamında oluşturulan laboratuvar 
ortamında yürütülen video kodlama ve otomatik kalite denetimi 
çalışmalarında elde edilen belli başlı sonuçlar çeşitli başlıklar 
altında verilmiştir. Tablolarda, kodlanan videoların ilk bant 
genişliği değerleri ve son bant genişliği değerleri Mbps 
cinsinden, kalite değeri ise orijinal videoya göre kalite değerini 
yüzdesel oran olarak ifade etmektedir. Tablolarda ayrıca önemli 
bir değer olarak görülen kodlama süresine de yer verilmiştir. 

4.1. CRF Test Sonuçları 

CRF; Sabit Hız Faktörü (Constant Rate Factor) x264 ve x265 
kodlama standartları için yaygın olarak kullanılan bir 
yaklaşımdır. Çıktı dosyasının boyutunun, bir diğer ifadeyle bant 
genişliğinin, daha az önemli olduğu durumlarda tüm dosya için 
sabit bir kalite elde etmeye odaklanılır ve kalite seviyesini 
korumak için video boyunca sabit bir bant genişliğinde hızında 
kodlama yapılır. 0 ile 51 arasında bir değer alır. CRF değeri 
yükseldikçe sıkıştırma oranı artar ve bant genişliği düşer, 

azaldıkça sıkıştırma oranı azalır dolayısıyla bant genişliği 
yükselir.  

Aşağıdaki tablolarda farklı video türleri için farklı CRF 
değerleri uygulandığında ortaya çıkan sıkıştırma oranları ve 
kalite değerleri gösterilmiştir. Her bir video için CRF değeri 
20’den başlayıp 40’a kadar 5 birim arttırılarak sonuçlar elde 
edilmiştir. Çalışmada uygulanan yöntem, kalite değeri için 
belirlenen eşik değerine ulaşılana kadar (çalışma için eşik 
değeri %90 olarak belirlenmiştir) CRF değerini sabit olarak 5 
birim artırarak kodlama işlemini yenilemeye dayanmaktadır. 
CRF değerinin artım miktarını otomatik olarak hesaplayacak 
bir algoritma üzerinde de çalışılmaktadır. 

Tablo 2. Animasyon İçerikleri için CRF Değerleri 

 

 

Tablo 3. Spor İçerikleri için CRF Değerleri 

 

 

Tür Preset
CRF 

Değeri

İlk Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Son Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Sıkıştırma 
Oranı

Kalite 
(%)

Kodlama 
Süresi 
(saniye)

Animasyon Medium 20 3,00 4,00 133% 97% 1240
Animasyon Medium 25 3,00 2,30 77% 95% 1064
Animasyon Medium 30 3,00 1,29 43% 90% 913
Animasyon Medium 35 3,00 0,75 25% 80% 785
Animasyon Medium 40 3,00 0,46 15% 65% 696

Tür Preset
CRF 

Değeri

İlk Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Son Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Sıkıştırma 
Oranı

Kalite 
(%)

Kodlama 
Süresi 
(saniye)

Spor Medium 20 3,67 5,60 153% 100% 891
Spor Medium 25 3,67 3,80 104% 99% 774
Spor Medium 30 3,67 2,36 64% 95% 667
Spor Medium 35 3,67 1,42 39% 84% 560
Spor Medium 40 3,67 0,88 24% 68% 696
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Tablo 4. Haber İçerikleri için CRF Değerleri 

 

 

4.2. PRESET Test Sonuçları 

PRESET, sıkıştırma oranı için belirli bir kodlama hızı seçeneği 
sunar. Dosyayı daha yavaş ayarda sıkıştırmak, daha iyi 
sıkıştırma sağlar. Eğer sabit dosya boyutu ve veri hızı 
hedefleniyorsa, daha yavaş sıkıştırılarak daha iyi kalitede dosya 
elde edilir. 

Aşağıdaki tablolarda farklı video türleri için farklı PRESET 
değerleri uygulandığında ortaya çıkan sıkıştırma oranları ve 
kalite değerleri gösterilmiştir. PRESET değerinin etkisini 
gözlemleyebilmek adına, sabit bir CRF değeri kullanılarak aynı 
video “slower”, “slow”, “medium”, “fast” ve “faster” PRESET 
değerleri için ayrı ayrı kodlanmış, kodlama süresi ve kalite 
değeri hesaplanarak listelenmiştir. 

Tablo 5. Animasyon İçerikleri için PRESET Değerleri 

 

 

Tablo 6. Spor İçerikleri için PRESET Değerleri 

 

 

Tablo 7. Haber İçerikleri için PRESET Değerleri 

 

 

4.3. VBR Test Sonuçları 

Maksimum bit hızını sınırlamak veya akışı belirli bir sınır 
içinde tutmak kullanılan bir kodlama seçeneğidir. Bu seçenek 
daha çok çevrimiçi akış için elverişlidir. Video, bant genişliğini 
belirli bir çerçeve içerisinde tutarak, her sahne için ihtiyaca göre 
yüksek veya düşük bir bant genişliği ile kodlanır.  

Laboratuvar testlerinde, farklı video türleri için belirli bir bant 
genişliği aralığı (1000kbps – 1500kbps) belirlenmiştir. Kalite 
denetimi sonrasında belirlenen kalite eşiğinin altında kalan 
videolar bant genişliği çerçevesinin üst sınırı (maxbitrate) 
değeri artırılarak yeniden kodlanmış ve kalite eşik değerinin 
yakalanması sağlanmıştır. 

Tür Preset
CRF 

Değeri

İlk Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Son Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Sıkıştırma 
Oranı

Kalite 
(%)

Kodlama 
Süresi 
(saniye)

Haber Medium 20 1,97 2,41 122% 97% 556
Haber Medium 25 1,97 1,27 64% 96% 444
Haber Medium 30 1,97 0,68 35% 93% 356
Haber Medium 35 1,97 0,39 20% 88% 284
Haber Medium 40 1,97 0,24 12% 80% 244

Tür Preset
CRF 

Değeri

İlk Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Son Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Sıkıştırma 
Oranı

Kalite 
(%)

Kodlama 
Süresi 
(saniye)

Animasyon Slower 25 3,00 2,26 75% 96% 2617
Animasyon Slow 25 3,00 2,24 75% 95% 1418
Animasyon Medium 25 3,00 2,3 77% 95% 1064
Animasyon Fast 25 3,00 2,32 77% 95% 879
Animasyon Faster 25 3,00 2,18 73% 94% 716

Tür Preset
CRF 

Değeri

İlk Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Son Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Sıkıştırma 
Oranı

Kalite 
(%)

Kodlama 
Süresi 
(saniye)

Spor Slower 25 3,67 3,72 101% 99% 2193
Spor Slow 25 3,67 3,71 101% 99% 1075
Spor Medium 25 3,67 3,8 104% 99% 774
Spor Fast 25 3,67 3,95 108% 99% 647
Spor Faster 25 3,67 3,98 108% 98% 500

Tür Preset
CRF 

Değeri

İlk Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Son Bant 
Genişliği 
(Mbps)

Sıkıştırma 
Oranı

Kalite 
(%)

Kodlama 
Süresi 
(saniye)

Haber Slower 25 1,97 1,18 60% 96% 1057
Haber Slow 25 1,97 1,18 60% 96% 570
Haber Medium 25 1,97 1,27 64% 96% 444
Haber Fast 25 1,97 1,36 69% 96% 362
Haber Faster 25 1,97 1,27 64% 95% 294
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Tablo 8. VBR Test Sonuçları 

 

5. Değerlendirme 
Çalışmada, video dosyalarının görüntü ve ses kalite filtrelerine 
tabi tutularak önemli kalite parametre değerlerinin saptanması, 
tanımlanmış eşik değerleri ile kıyaslanması ve gerekli 
durumlarda yeni kodlama değerleri kullanılarak yeniden 
kodlanmasına dayalı geri beslemeye dayalı bir video kodlama 
ve sıkıştırma yaklaşımı çeşitli video türleri için test edilmiştir. 
 
H.264-AVC kodlama standardına ait birden fazla kodlama 
yaklaşımı ve seçeneği (CBF, PRESET, VBR) kullanılarak test 
senaryoları üretilmiş, bu testler öncelikli olarak kalite, 
sıkıştırma başarımı ve kodlama süresi açılarından 
değerlendirilmiştir. Video kalitesinin kontrolü VMAF 
kütüphanesi kullanılarak otomatik hale getirilmiştir. Çalışma 
için belirlenen kalite eşik değeri olarak %90 kullanılmış, bu 
eşik değerinin altında kalan videolar, daha yüksek CRF veya 
bant genişliği değerleri verilerek eşik değerini yakalanana kadar 
yeniden kodlanmıştır.  
 
CRF testlerinde, beklendiği üzere yüksek CRF değerlerinde 
sonuç videonun kalitesinin, video bant genişliğinin ve kodlama 
süresinin düştüğü gözlemlenmiştir. Her üç içerik türü için de 
(animasyon, spor ve haber içerikleri) en uygun CRF değeri 30 
olarak ölçülmüştür.  
 
PRESET testlerinde, örnek olarak kullanılan içerikler için farklı 
PRESET değerlerinin video kalitesi ve bant genişliğine kayda 
değer bir etkisi gözlemlenmemiştir. Diğer yandan PRESET 
değerinin kodlama süresine önemli oranda etki ettiği 
gözlemlenmiştir. Bu tür içerikler için “faster” değerinin kaliteyi 
düşürmeden kodlama süresini fahiş olarak düşürdüğü 
gözlemlenmiştir. 
 
Son olarak, VBR testlerinde haber türündeki içerikler için 
azami bant genişliği (maxbitrate) değeri 1,5 Mbps olarak 
verildiğinde kalite belirlenen eşik değerinin üzerine çıkarken, 
spor ve animasyon türündeki videolarda azami bant genişliği 
değeri 2Mbps olduğunda bu kalite seviyesi yakalanabilmiştir. 

5. Devam Eden ve Gelecek Çalışmalar 

Çalışmanın, iki boyutta geliştirilmesi planlanmaktadır. Birinci 
boyut; kalite skoruna göre yeni kodlama değerleri belirlerken 
kullanılan algoritmanın iyileştirilmesi ve kalite eşik değerini 
daha az çevrimde yakalamak için başarımın iyileştirilmesine 
yöneliktir. İkinci boyut ise, çalışmanın kapsamı H.264-AVC 
standardının yanı sıra daha yeni nesil kodlama standartları olan 
H.265-HEVC, VP9 ve AV1 standartlarını da destekleyecek 
şekilde genişletilecektir. Çalışma kapsamında kurulmuş olan 
video laboratuvarı hem performans olarak hem de yazılım 
desteği olarak zenginleştirilecektir. 
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(TÜBİTAK) tarafından, Teydeb 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç 
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Spor 1,00 2,00 3,67 1,99 54% 91%
Animasyon 1,00 2,00 3,00 2,18 73% 93%
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Özetçe 

Bu çalışmanın amacı, dinamik fiyatlamanın olduğu piyasa 

koşullarında otoparkın çatısına kurulan fotovoltaik üretim 

sisteminin (FVÜS) ürettiği enerjiden daha fazla ekonomik 

fayda sağlamak için bulanık mantık tabanlı akıllı şarj yönetim 

sistemi geliştirmektir. Bunu yapabilmek için FVÜS, otopark ve 

enerji piyasası modelleri oluşturulur ve modeller akıllı şarj 

yönetim sistemine giriş olarak verilir. Akıllı şarj yönetim 

sistemi FVÜS’nin ürettiği enerjinin şebekeye satılacağına veya 

elektrikli araçların şarj edileceğine karar verir. Bu çalışmadaki 

modellerde gerçek veriler kullanılır.  

Abstract 

The goal of this study is to develop a smart charge management 

system based on fuzzy logic in order to provide more economic 

benefit from the generated energy by the roof-top photovoltaic 

system on the parking lot under market conditions with 

dynamic pricing. To do this, PV, parking lot and energy market 

models are created and these models are the inputs of the 

intelligent charge management system. The intelligent charge 

management system decides whether the generated energy by 

the PV system will be sold to the grid or the electric vehicles 

will be charged. All models are generated using by real data in 

this study. 

1. Giriş 

Karbon emisyonunun azaltılması farkındalığının artması ile 

beraber elektrikli araçların (EA) ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının (YEK) güç sistemlerine katılımı her geçen gün 

artmaktadır. Yerli aracımızın EA olacağından ve YEK’den 

elektrik enerjisi üretimi ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı 

azaltacağından dolayı, bu iki sistemi EA otoparklarında 

birleştirip maksimum verim ile şebekeye katılımı sağlanabilir. 

İstanbul gibi büyükşehirlerde fotovoltaik üretim sistemi 

(FVÜS) kurmanın en kolay ve maliyeti düşük yolu katlı 

otoparkların çatısını kullanmaktır. Çünkü büyükşehirlerdeki 

arazi fiyatının yüksek olmasından dolayı iki tesisin şebekeye 

katılımı için EA otoparklarının kullanılması mantıklıdır. 

Ayrıca, gölge yapı olarak park yerlerine kurulan FVÜS’lerin 

EA bataryalarının gün içi saatlerde şarjını sağlayabilecek ve 

aynı zamanda doğrudan güneş enerjisinden şebekeye enerji 

sağlayarak üretim/talep dengesizliklerine eşzamanlı olarak 

yardımcı olabilecektir [1].  

Bu çalışmada “park et-devam et” türündeki otoparklara 

odaklanılmıştır. [2]’de bu tür otoparklara kurulan FVÜS’lerin 7 

yıl gibi kısa sürede maliyetini çıkarttığı göstermektedir. Diğer 

taraftan, FVÜS sahip otoparkların üretimi ile EA şarj yükünü 

dengelemesi için ek depolama birimleri sistem güvenilirliğini 

artıracaktır, fakat bu durumun ek maliyet getireceği de dikkate 

alınmalıdır [3]. 

EA’ları FVÜS’leriyle şarj etmek yeni bir yöntem veya 

düşünce değildir, bu konuyla ilgili birçok çalışma vardır [4], [5] 

ve [6]. [7]’de yapılan çalışmada bir işyeri otoparkında FVÜS 

kullanarak yapılan benzetim ile bir EA şarj istasyonunun enerji-

ekonomi ilişkisi ve karbon emisyonu azalımı ile ilgili analiz 

sunulmuştur.  

Bulanık mantık tabanlı karar verme algoritmaları enerji 

yönetimi çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 

[8]’de, FVÜS’ne sahip bir evin enerji yönetim stratejisi bulanık 

mantık tabanlı bir algoritma ile sunulmuştur. Ayrıca akıllı 

evlerin elektrik enerji maliyetinin, tüketimini ve tepe yük 

azalımı gibi konularda da bulanık mantık tabanlı algoritmalar 

kullanılmaktadır [9]. EA şarj yönetimi konusunda da bulanık 

mantık kullanan çalışmalar da vardır [10], [11] ve [12]. 

Bu çalışmanın amacı FVÜS’nin ürettiği enerjinin otoparka 

daha fazla ekonomik fayda sağlanması için bulanık mantık 

tabanlı akıllı şarj yönetim sistemi geliştirmektir. Bunun için 

FVÜS modeli ve otopark şarj yükü modeli geliştirilmiştir. 

Çalışmada İstanbul’da bulunun bir katlı otoparkın araç 

geliş/gidiş zaman ve konum bilgileri kullanılarak modeller 

oluşturulmuştur. Ayrıca, oluşturulan FVÜS modelinde çift 

yüzeyli (bi-facial) güneş panelleri kullanılmıştır. Çift yüzeyli 

güneş pillerinin, normal FV hücrelerin aksine, ümit verici bir 

avantaj olan arka tarafından da ek emilim sağladığını, daha 

fazla güneş emmesi ile daha fazla elektrik üretimi sağladığını 

belirtmişlerdir [13]. Bu şekilde ilerleyen yıllarda kullanımı 
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artacak olan daha verimli bir teknolojinin çalışmanın 

özgünlüğüne katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

Projenin ilk aşamasında İstanbulda bulunan 500 araç 

kapasitesine sahip “park et – devam et” türü bir otoparkın araç 

geliş/gidiş verisi alınarak Monte-Carlo benzetimi kullanılarak 

otoparkın olasılıksal şarj gücü belirlenmiştir. Ayrıca bu 

otoparkın konum bilgisi alınarak FVÜS modellenmiştir. İkinci 

aşamada otoparkın ürettiği enerjiyi gün içi saatlerde nasıl 

kullanacağı (şebekeye vererek veya EA’ları şarj ederek) 

belirlemesi için bulanık mantık tabanlı bir algoritma 

geliştirilmiştir. Bu modellerin saatlik sonuçları ile elektrik 

enerji fiyatına göre otopark operatörünün FVÜS’nin ürettiği 

enerjiyi daha verimli yönetmesine imkân sağlanacaktır. Bu 

çalışmanın sonuçları ileride geliştirilecek ileri düzey çok kriterli 

karar verme (Multi Criteria Decision Making - MCDC) 

algoritması kullanan akıllı şarj yönetim sistemini daha 

iyileştirmek için kullanılacaktır.  

2. Çalışmada Oluşturulan Modeller 

Bu çalışmada tasarlanan akıllı şarj yönetim sistemi (AŞYS) için 

otoparkın şarj yükü modeli, FVÜS modeli ve enerji piyasası 

modeli olmak üzere üç model Şekil 1’de verildiği gibi 

oluşturulmuştur. Bu modellerde giriş verileri gerçek veri 

kullanılarak oluşturulmuştur. Ayrıca, Şekil 2’de oluşturulacak 

sistemin tek hat şeması verilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi, 

AŞYS’ne FVÜS ürettiği enerji, EA şarj yükü ve elektrik enerji 

fiyatı bilgileri girilir. Bunların ışığında AŞYS FVÜS’nin 

ürettiği enerjinin şebekeye satılacağına veya EA’lar şarjı için 

kullanılacağına bulanık mantık tabanlı bir algoritma sayesinde 

karar vermektedir. 

  

Şekil 1: Akıllı Şarj Yönetim Sistemi. 

2.1. Otopark Model 

Otopark modeli ile otoparkın EA şarjı yükü belirlenir. Bu 

model otoparkın araç geliş/gidiş örüntüsü, bir EA’ın otoparka 

ulaştığındaki batarya doluluk oranı (State of Charge - SoC), EA 

batarya kapasitesi, şarj istasyonunun maksimum gücü gibi 

belirlenimci ve olasılıksal değişkenlere bağımlıdır.  

Otoparkın geliş/gidiş örüntüsünün belirlenmesi için 

İstanbul’da bulunan 500 araç kapasitesine sahip “park et-devam 

et” bölgesinde bulunan bir katlı otoparkın 2013-2016 yılları 

arasındaki 4 yıllık verisi kullanılmıştır. Yapılan işlemler 

sonucunda otoparka gelen araçların geliş saatleri (1) 

denkleminde ifade edilen iki parametreli birikimli Weibull 

dağılımı kullanılarak belirlenmiştir. Bu eşitlikte, α ölçek 

parametresini, β şekil parametresini ve x ise, araç geliş 

zamanının, saat 07.00 den başlamak üzere, kaçıncı 15 dakikalık 

dilim içinde olduğunu gösteren bir tamsayıdır. Dakika 

cinsinden araç geliş zamanı ve x değişkeni arasındaki ilişki (2) 

denkleminde verilmiştir. Bu denklemdeki t değişkeni birimi 

dakikadır. Araçların geliş saatlerinin belirlenmesi ile ilgili 

işlemlerin ayrıntıları [14] ve [15]’de verilmiştir. Otoparkın araç 

geliş verisine uygun Weibull parametre değerleri α=0.9831, 

β=16.8 olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 2: Akıllı Şarj Yönetim Sistemi Tek Hat Şeması. 

Otoparka gelen araçların otoparkta kalma süreleri otoparkın 

şarj yükünü etkileyen parametrelerden biridir. Şekil 3’te verilen 

araçların geliş sürelerine göre otoparkta kalış sürelerinin 

dağılımına bakıldığında otoparka saat 09.00’a kadar gelen 

araçların kalış süreleri bir normal dağılıma uygunluk gösterse 

de günün kalan saatlerinde uygun bir dağılım 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı araçların otoparkta kalış 

süreleri kernel yoğunluk tahmini ile belirlenmesi yoluna 

gidilmiştir. Bu fonksiyonun seçilmesinin ayrıntıları [16]’da 

anlatılmıştır. Kernel yoğunluk tahmini formülü (3) 

denkleminde verilmiştir. Kernel yoğunluk fonksiyonunda, N 

örnek büyüklüğünü (veri sayısı), K(·) kernel düzgünleştirme 

fonksiyonu, h bant genişliği ve xi de örnek veri noktasını 

göstermektedir. Bu çalışmada, düzgünleştirme fonksiyonu 

olarak Gaussian kernel kullanılmış ve bant genişliği 1 olarak 

seçilmiştir.  
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EA’ların batarya kapasiteleri marka ve sınıfına göre 

değişiklik göstermektedir. Fakat batarya kapasitelerinin 

kullanım sıklığı konusunda istatistiksel bir veri 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı EA’ların batarya kapasitesi 

25 kWh olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, [17]’de yapılan bir 
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araştırmada İstanbul’da araçların günlük ortalama 50 km yol 

kat ettikleri belirlenmiştir. Bu veri kullanılarak, EA’ların 

otoparka ulaştıkları SoC değeri normal dağılımla (µ=%70, 

θ=%15) modellemeye eklenmiştir. 

 

Şekil 3: Araçların otoparkta kalış sürelerinin, geliş saatlerine 

göre dağılımı. 

EA şarj ünitelerinin maksimum gücü kullanıldığı yere göre 

değişiklik göstermektedir. Alışveriş merkezi, iş merkezi veya 

otopark gibi alanlarda kullanılan AC şarj ünitelerinin gücü 4 

kW ile 19,2 kW arasında değişiklik göstermektedir [18]. Bu 

çalışmada şarj ünitelerinin maksimum gücü 12,5 kW olarak 

seçilmiştir. Ayrıca, 500 araç kapasiteli otoparkın kapasitesinin 

yarısında EA şarj ünitesi bulunduğu kabul edilmiştir.  

Bu çalışmada, EA bataryalarının lityum-iyon özellikte 

olduğu kabul edilmiştir. Otoparka gelen araçların sabit akım – 

sabit gerilim ilkesi ile [19] ve [20]’de verilen lityum-iyon 

batarya karakteristiği kullanılarak EA’ların şarj yükü değişimi 

(4) ve (5) denklemleriyle ayrıklaştırılmıştır. 

  𝑃𝑖(𝑡) = {

𝑃𝑚𝑎𝑥           𝑒ğ𝑒𝑟  𝑆𝑜𝐶𝑖(𝑡) < %90                 

0.2 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥  𝑒ğ𝑒𝑟  %90 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑖(𝑡) < %95  

0.08 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑒ğ𝑒𝑟  %95 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑖(𝑡) < %98

 (4) 
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1

tPP
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                   (5) 

Pmax şarj ünitesinin maksimum gücünü (12.5 kW), N(t), t 

zamanda otoparkta bulunan araç sayısı, Pi(t), i. EA’ın t anında 

çektiği şarj gücü, Potopark(t), t anındaki otoparkın toplam şarj 

gücüdür. 

 Daha önce de belirtildiği gibi ayrıntıları [14], [15], [16] ve 

[21]’de verilen modelleme ile bu çalışmada kullanılan 

otoparkın saatlik şarj yükü hesaplanır.  

 2.2. FVÜS Modeli 

EA’ların YEK’ler kullanılarak şarj edilmeleri, bu araçların 

kullanım amacına en uygun olan yöntemdir. Bu noktadan yola 

çıkarak İSPARK tarafında araç geliş/gidiş verisi sağlanan 

otoparkın konumunda, üstünü tamamen kaplayacak şekilde 

PVSol yazılımı kullanılarak 428,4 kWp kurulu gücünde bir 

FVÜS tasarımı yapılmıştır. Bu çalışmanın özgün yönlerinden 

biri de FVÜS daha verimli olan çift yönlü (bifacial) monokristal 

FV paneller kullanılmasıdır.  

Sistemde toplam 1428 adet 300 Wp gücünde çift yönlü 

(bifacial) monokristal FV paneli kullanılmıştır. FV Sistem 

şebeke bağlantılı olup herhangi bir depolama yapılmayacaktır. 

Güneş panelleri 6 derece eğime sahiptir. Konstrüksiyon 

yönelimi ise otoparkın fiziki yerleşimi dikkate alınarak 140 

derece güneydoğu yönünde belirlenmiştir. Yapılan benzetim 

sonucunda FVÜS’nin yıllık üreteceği toplam enerji 603.739 

kWh olarak hesaplanmıştır. Benzetimde Jinko Solar firmasının 

çift yönlü monokristal panelleri kullanılmıştır [22]. Ayrıca, 

gerilim dönüşümü için 7 adet 55 kW gücünde 3 fazlı merkezi 

solar inverter kullanılmıştır [23].  

Benzetim sonucunda FVÜS’nin tahmini üretimi bir yıl 

boyunca her saat için elde edilir. [24]’te yapılan çalışma 

sonucunda, bu çalışmada bu otoparka ortalama araç geliş/gidiş 

sayısı Kasım’dan Nisan’a kadar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bundan dolayı, FVÜS’nin Nisan ayı üretim bilgisine 

odaklanarak FVÜS modeli oluşturulmuştur. 

 2.3. Enerji Piyasası Modeli 

Ülkemizde enerji piyasası tamamen serbestleşmiş dinamik 

fiyatlamanın olduğu bir şekle henüz kavuşmamıştır. Bu çalışma 

da gelecekte oluşacak güç sistemi ortamına göre 

tasarlandığından dolayı, bu çalışmada elektrik sistemlerinde 

dinamik fiyatlamanın olduğu yani enerji fiyatının gün içi arz-

talep dengesine göre belirlendiği kabul edilmiştir. Ayrıca, 

FVÜS’nin ürettiği enerjinin nasıl kullanılacağına AŞYS saatlik 

enerji fiyatına göre karar vermektedir. 

Günümüzde ülkemizde dinamik fiyatlamaya geçilmemiş 

olup 3 zamanlı tarife uygulanmaktadır. Bundan dolayı enerji 

piyasası modelinde kullanılacak gerçek zamanlı enerji fiyatı 

benzetimi için Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’deki büyük 

bir elektrik şirketinin Nisan 2017-Mart 2018 tarih aralığını 

kapsayan bir yıllık elektrik enerjisi fiyat verisinden 

yararlanılmıştır [25].  

 
 

Şekil 4: Örnek bir gün için elektrik enerjisi fiyat eğrisi. 

Bu veriye göre örnek bir gündeki elektrik fiyatının değişimi 

Şekil 4’te verilmektir. Ayrıca, Şekil 5’te verilen saat 09.00 için 

elektrik enerjisi fiyatının bir yıl boyunca değişimi eğrisine 

bakıldığında enerji fiyatının düzenli olmadığı sonucu 

çıkmaktadır. Bundan dolayı her saat için enerji fiyatının 

histogramı kullanılarak (3) denkleminde verilen kernel 

yoğunluk fonksiyonu yardımıyla rasgele enerji fiyatı 

oluşturulmuştur [26]. Bu çalışma için gün içi enerji fiyatının 

oransal değişimi daha önemli olduğundan dolayı kullanılan 
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verideki enerji fiyatının Amerikan doları cinsinden değeri 

önemsenmemiştir. 

 

Şekil 5: 09.00 için yıl boyunca elektrik enerjisi fiyat eğrisi. 

3. Akıllı Şarj Yönetim Sistemi (AŞYS) ve 

Modelleme Sonuçları 

AŞYS, günün her saati için FVÜS’nin ürettiği enerjinin 

EA’ların şarjı veya şebekeye verilmesi kararını bulanık mantık 

tabanlı bir algoritma vasıtasıyla operatörlere sağlamaktadır. 

Bunu gerçekleştirmek için 2. bölümde anlatılan modelleri giriş 

olarak kullanır. 

FVÜS’nin yıllık üretim tahmini hesaplandıktan sonra daha 

önce açıklanan nedenden dolayı Nisan ayındaki üretimin her 

saat için ortalama değeri Şekil 6’da verildiği gibi bulunmuştur.   

 

Şekil 6: FVÜS’nin Nisan ayı için ortalama üretim eğrisi. 

Otopark modeli ile otoparkın şarj yükü Monte-Carlo 

benzetimi kullanılarak 1000 iterasyon ile hesaplanmıştır. Her 

iterasyonda rasgele üretilen EA geliş/gidiş saatleri ve SoC 

değerlerine göre bölüm 2.1’de anlatıldığı gibi belirlenen zaman 

aralığındaki her saat için otoparkın şarj yükü bulunmuştur. Bu 

yapılan işlemler sonucunda her saat için hesaplanan en yüksek 

şarj yükü değerleri Şekil 7’de verilmiştir. Ayrıca her iterasyon 

için günün her saatindeki elektrik enerji fiyatı bölüm 2.3’te 

anlatıldığı gibi rasgele üretilerek AŞYS’ne giriş verisi olarak 

sunulmuştur. 

 

Şekil 7: Otoparkın her saat için en yüksek şarj yükü eğrisi. 

AŞYS daha önce de bahsedildiği gibi karar verme için 

bulanık mantık kullanmaktadır. Bu karar verme algoritması 

MATLAB’in fuzzy uygulamasında geliştirilmiştir. Bu modelde 

giriş olarak kullanılan FVÜS, otopark modellerinde 3 üyelik 

fonksiyonu (Düşük, Normal, Yüksek), enerji piyasası için 2 

üyelik fonksiyonu (Düşük, Yüksek) kullanılmıştır. Çıkış içinse 

2 üyelik fonksiyonu (Şarj, Şebeke) tanımlanmıştır. Bu üyelik 

fonksiyonları Şekil 8’de verilmiştir.  

Oluşturulan benzetim ile her iterasyonda her saat için 

AŞYS, FVÜS’nin ürettiği enerjinin şebekeye satılarak veya 

EA’ları şarj ederek kullanılmasına karar verir. Bu çalışmanın 

amacı modelleme sayesinde otoparkın enerji satışından 

kazancını artırmaktır. Bunun için bir temel durum ihtiyacı 

vardır. Temel durum olarak EA’ların elektrik enerji fiyatına 

bakılmaksızın şebekeden veya FVÜS’den şarj edilerek 

otoparkın günlük kazancı hesaplanmıştır. Daha sonra 

oluşturulan modelle elde edilen kazanç karşılaştırıldığında 

AŞYS ile %12 daha fazla kazanç elde edildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu hesaplamalarda EA’ların şarjı için harcanan 

enerji otopark kazancına dâhil edilmemiştir. 
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Şekil 8: Giriş/Çıkış üyelik fonksiyonu. 

4. Sonuçlar 

Otoparkların kullanılmayan üst kısmına FVÜS yaparak hem 

YEK’lerin şebekeye katılması için fırsat yaratılırken, hem de 

EA’ların çevreye zararı olmayan bir kaynaktan şarj edilmesine 

imkân sağlanır. Bu çalışmada FVÜS’ne sahip bir EA otoparkı 

için bulanık mantık tabanlı bir AŞYS önerilmiştir. Bu 

çalışmada geliştirilen model ile otopark kazancı kontrolsüz 

enerji yönetimine göre %12 artırılmıştır. Bu çalışma ileri derece 

AŞYS için başlangıç çalışmasıdır. Bu çalışmanın sonuçları 

ilerideki çalışmalarda geliştirilecek olan çok kriterli karar 

verme algoritmaları kullanan AŞYS’nin başarısının ölçülmesi 

için kullanılacaktır.  

Gelecekte EA’ların otoparklarda şarj edilmesi bu mobil 

yükün yönetimini kolaylaştıracağı için çok önemlidir. Bu 

çalışmanın sonuçları hem EA yükünün yönetimine yardımcı 

olacak, hem de otoparkların kazancını artıracaktır. 
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Özet 

Bu çalışma, sensörsüz bir modele dayalı iki eksenli güneş 

takip sisteminin (GTS) mekanik ve elektriksel tasarımını 

sunmaktadır. Önerilen iki eksenli GTS’de güneşin eğim ve 

azimut açıları ve güneşin konumu sistemin bulunduğu 

bölgenim enlem ve boylamına göre hesaplanmıştır. 

Fotovoltaik (FV) sistem, güneş ışığını herhangi bir ışık 

sensörü kullanmadan hesaplanan pozisyona göre takip 

etmektedir. Böylece mevcut yöntemlerdeki çevresel 

etkenlerden dolayı pozisyon belirleme hataları elimine 

edilmiştir. Motorların hareketi için gereken adım uzunlukları, 

gerçek zamanlı olarak geliştirilen bir kontrolör ile sisteme 

verilmektedir. Bu şekilde, iki eksenli GTS, hem FV panellerin 

konumunu, hem de adım uzunluklarını otomatik olarak 

belirlemektedir. Motorların ve tüm sistemin kontrolü, 

LabVIEW ortamında geliştirilen gerçek zamanlı yazılım ile 

sağlanmıştır. Geliştirilen iki eksenli GTS ile sabit bir FV 

sistem ile karşılaştırılmıştır. Buna göre, önerilen iki eksenli 

GTS, sabit FV sisteme göre %28,7 daha fazla enerji üretmiştir. 

Abstract 

This study presents the mechanical and electrical design of a 

two-axis solar tracking system (STS) based on a sensorless 

model. In the proposed two-axis STS, the sun's declination 

and tilt angles are calculated, and the position of the sun is 

determined according to the latitude and longitude of the 

region. The PV system tracks the sun according to the 

calculated position without using any light sensors. Thus, 

position determination errors due to environmental factors 

have been eliminated in existing methods. The step lengths for 

the movement of the motors are given to the system with a 

real-time developed controller. In this way, the two-axis STS 

automatically determines both the position of the PV panels 

and the step lengths. The control of the motors and the entire 

system is ensured by real-time software developed in the 

LabVIEW environment. The developed two-axis STS was 

compared to the fixed STS. Accordingly, respect to the fixed 

PV system 28,7 % more energy generated with the proposed 

two-axis STS method. 

1. Giriş 

Güneşten elektrik enerjisi elde etmek için geleneksel 

fotovoltaik (FV) sistemler ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi 

(CSP) sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler tarafından 

üretilen elektrik enerjisi topladıkları güneş enerjisi miktarına 

bağlıdır. FV malzemenin kalitesi ve türü, sistemin coğrafi 

konumu, ortam sıcaklığı, güneş ışınımı açısı gibi ana faktörler 

toplanan güneş enerjisi miktarını etkiler [1-3]. Bu sistemler 

tarafından üretilen elektrik enerjisini artırmak için geliştirilen 

yöntemlerden biri de güneş takip sistemleridir. FV modüller, 

güneşten maksimum güneş ışığını almak için gökyüzünde 

güneşin hareketini izleyebilecek şekilde yönlendirilir [4,5]. 

Literatürde FV sistemlerin güneş takibi yapabilmesi için 

birçok yöntem ve yaklaşım önerilmiştir. Bu yöntemler aktif 

takip ve pasif takip yöntemleri olmak üzere iki ana kategori 

altında analiz edilmektedir [6-8]. Aktif takip yöntemleri 

üzerine yapılan çalışmalar pasif yöntemlerden çok daha 

fazladır. Bunun nedenlerinden biri, pasif takip sistemlerinin 

kısıtlı olması ve istenen çıktı seviyelerine ulaşmak için 

yetersiz kalmalarıdır. Aktif sistemler genellikle dişlileri, 

motorları, kontrol kartlarını, geliştirilebilen yazılımları içerir. 

Ancak kurulum ve bakım maliyetleri pasif yöntemlerden daha 

pahalıdır [9,10]. 

Optik sensörler, fiziksel ışık miktarını ölçebilir ve 

elektriksel tetikleyiciler kullanan bir cihaz tarafından 

okunabilecek bir formata dönüştürebilir. Bu elektriksel 

tetikleyiciler kısmı, optik sensörün bir ışık hüzmesinden 

üzerine gelen ışık değişikliklerini ölçtüğü zaman ışıktaki 

değişime tepki veren, dolayısıyla elektrik çıkışını artıran veya 

azaltan kısımdır. [11-13] Güneş takip sistemlerinin güneşin 

konumunu takip etmesi için Light-Dependent Resistors 

(LDR), ışık optik sensörleri ve ışık şiddeti sensörleri gibi 

çeşitli sensörler kullanılmaktadır. [14,15] 

Mikroişlemciler ve bilgisayar sistemleri ile geliştirilen 

güneş takip sistemleri, FV sistemleri güneşin konumunu 

izleyecek şekilde kontrol edebilir. Sensörler kullanmak yerine, 

bu sistemler güneşin gökyüzündeki tam konumunu tespit 

etmek için algoritmalar ve matematiksel denklemler kullanır. 
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Mikroişlemciler bir izleme algoritması çalıştırabilir. Bu 

algoritma uygun hareketi analiz etmek ve belirlemek için 

çeşitli bilgi ve güneş parametrelerini kullanır [16-18]. 

Güneş takip sistemlerini kontrol etmek için yapay zeka 

(YZ) sistemleri geliştirilmiştir [19]. Bulanık mantık, yapay 

sinir ağları ve her ikisinin de kombinasyonu olan bulanık sinir 

ağlarını gibi YZ teknikleri, güneş takip sistemlerini kontrol 

etmek için kullanılmıştır. [20,21]. 

Bu çalışmada, iki eksenli güneş takip sisteminin (GTS) 

mekanik ve elektriksel tasarımı yapılmış ve önerilen gerçek 

zamanlı matematik modeli kullanılarak sensörsüz bir kontrol 

yöntemi uygulanmıştır. Önerilen iki eksenli GTS'de, güneşin 

eğim ve azimut açıları hesaplanmakta ve güneşin konumu, 

bölgenin enlem ve boylamlarına göre belirlenmektedir. FV 

sistem, herhangi bir sensör kullanmadan güneşi hesaplanan 

konuma göre takip eder. Böylece çevresel etkenlerden dolayı 

sistemin pozisyon belirleme hataları elimine edilmiştir. Adım 

uzunlukları sisteme gerçek zamanlı bir kontrol cihazıyla 

verilerek motor hareket ettirilir. Bu şekilde, iki eksenli GTS, 

hem FV panellerin konumunu, hem de adım uzunluklarını 

otomatik olarak belirler. 

2. Güneş Takip Yönteminin Uygulanması 

Güneş takip sistemlerinin tasarlanmasında ve 

uygulanmasında, çeşitli güneş parametreleri dikkate 

alınmalıdır. Güneş takip sistemlerinin en iyi yönünü 

belirlemek için boylam ve güneş zamanına ek olarak enlem, 

geliş açısı, ışık yoğunluğu, eğim açısı, oryantasyon açısı, 

güneş azimut açısı, eğim açısı, yükseklik açısı ve zirve açısı 

gibi bazı ana parametreler vardır [15].  

Takip sistemlerinin kurulumunda en önemli 

parametrelerden biri geliş açısıdır. Geliş açısı, bir ışının 

geldiği yüzeye dik olarak yaptığı açıdır [16]. Şekil 1'de 

gösterildiği gibi, geliş açısı θ° ile tanımlanır. 

 

 

Şekil 1: Geliş açısı. 

Şekil 2, ekvator çizgisi ile güneş merkez noktasından 

dünya merkez noktasına bir çizgi arasındaki sapma açısını 

göstermektedir. Bu açı; eğim açısı olarak adlandırılır, derece 

ile ölçülür ve (δ) ile gösterilir. Denklem 1’de gösterildiği gibi 

bir formülle hesaplanabilir. 

 ( )







+−= 10

365

360
cos45.23 n   (1) 

 

Şekil 2: Eğim açısı 

     Güneşi verimli bir şekilde izlemek için yönlendirme ve tilt 

açıları önemli parametrelerdir. Yönlendirme açısı, optimum 

güneş enerjisi elde etmek için FV panelin güneşe karşı dik 

konumda kalması adına güneş takip sistemini hareket ettirmek 

için kullanılabilir. Eğim açısı, güneş takip sistemi ile yatay 

eksen arasındaki açıdır. Geliş açısı, eğim açısının bir şeklidir 

[2]. Şekil 3, yönlendirme ve eğim açısını göstermektedir. 

 

 

Şekil 3: Yönlendirme ve eğim açıları. 

3. Önerilen Güneş Takip Sisteminin 

Gerçekleştirilmesi 

     Bu çalışmada, geliştirilen 2 eksenli sensörsüz güneş takip 

sistemi, güneş konum takibini yüksek doğrulukla yapmak için 

geliştirilmiştir. Sistemin hareket etmesini sağlamak için 300 

mm uzunluğunda DC lineer motorlar kullanılmıştır. NI DAQ 

USB-6009 işlemci kartı ile röleler kontrol edilmiştir. Bu 

rölelerle lineer motorlar sürülmüş ve sistem hareket 

ettirilmiştir. Şekil 4, sensörsüz GTS’nin kontrol yöntemini 

göstermektedir. 

 

     Önerilen GTS dış ortamda çalıştırılmış ve sabit FV sistem 

ile karşılaştırılmıştır. Şekil 5’te, geliştirilen iki eksenli 

sensörsüz GTS ve kontrol sistemi gösterilmektedir. Güneş 

panellerinin doğru pozisyonlarını belirlemek için boylam, 

enlem, tarih ve saat parametreleri kullanılır. Önerilen sistem 

sensörsüz olduğu için hava koşullarından bağımsız olarak 

çalışmaktadır. 
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Şekil 4: Önerilen sensörsüz güneş takip yöntemi 

 

Şekil 5: Geliştirilen Sensörsüz GTS 

4. Deneysel Sonuçlar 

     Önceki bölümde bahsedilen hesaplamalar ile geliştirilen 

yazılım üzerinde güneşin konumu belirlenmiştir. Geliştirilen 

yazılım, konum koordinatlarını, saat dilimini, sistemin tarih ve 

saat bilgilerini kullanır. Bu bilgilere göre, sistem güneşin 

konumunu otomatik olarak hesaplar. Güneşin konumuna göre, 

güneş ışınlarının azimut açısı, yükselme açısı, eğim açısı bu 

yazılım tarafından belirlenir. Şekil 6'da güneşin konumunun 

ve güneş açılarının hesaplaması için geliştirilen yazılım 

gösterilmektedir. Hesaplanan açıların saatlik olarak farkları 

sistemin otomatik hareketini sağlamak için kullanılır. Bu 

hareket sonucunda sistem güneşi takip etmektedir. 

 

 

 

Şekil 6: Geliştirilen GTS Yazılımı 

     Önerilen GTS, LabVIEW ortamında geliştirilen yazılım ile 

gerçekleştirilmiş ve önerilen yöntemin performansı, sabit 

fotovoltaik (FV) sistem ile karşılaştırılmıştır. Tablo 1’de iki 

sistemden alınan sonuçlar gösterilmektedir. Şekil 7’de ise 

saatlik ölçümlerin grafiksel gösterimi yapılmıştır. 

 

Tablo 1: Geliştirilen GTS ve Sabit FV Sistem Ölçüm 

Sonuçları 

 Oto. GTS Sabit PV Verim 

(%) Saat Güç (W) Güç (W) 

9:00 78,54 71,04 10,6 

10:00 67,90 61,05 11,2 

11:00 63,00 52,50 20,0 

12:00 30,00 25,92 15,7 

13:00 87,72 56,78 54,5 

14:00 34,32 26,40 30,0 

15:00 67,20 39,44 70,4 

 428,68 333,13 28,7 

 
     Geliştirilen sensörsüz kontrol sisteminin çevresel 

koşullardan bağımsız olarak güneşi takip ettiği görülmektedir. 

Geliştirilen iki eksenli GTS ile sabit FV panelden gün 

boyumca ölçümler yapılarak bu ölçümler karşılaştırılmıştır.         

Buna göre, sabit FV sisteme göre, geliştirilen iki eksenli 

sensörsüz GTS ile %28,7 daha fazla elektrik enerjisi 

üretilmiştir. 
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Şekil 7: Geliştirilen GTS ve Sabit FV Sistem Güçleri 

5. Tartışma ve Sonuç 

     Bu çalışmada fotovoltaik (FV) tabanlı mikro şebekeler için 

yeni bir gerçek zamanlı sensörsüz güneş takip sistemi tasarımı 

sunulmaktadır. Önerilen yöntem, gerçek zamanlı olarak 

sensörsüz kontrolü kullanan, matematiksel bir modele 

dayanmaktadır.  

Önerilen iki eksenli GTS'de, güneşin eğim ve azimut 

açıları hesaplanmakta ve güneşin konumu, bölgenin enlem ve 

boylamlarına göre belirlenmektedir. FV sistem, herhangi bir 

sensör kullanmadan güneşi hesaplanan konuma göre takip 

eder. Böylece çevresel etkenlerden dolayı sistemin pozisyon 

belirleme hataları elimine edilmiştir. Adım uzunlukları sisteme 

gerçek zamanlı bir kontrol cihazıyla verilerek motor hareket 

ettirilir. Bu şekilde, iki eksenli GTS, hem FV panellerin 

konumunu, hem de adım uzunluklarını otomatik olarak 

belirler. 
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Özetçe 

Mikro şebeke yapısının güvenilir bir şekilde işletilmesi ve 

kararlı bir güç sistemi için istenmeyen ada mod çalışma 

olayının en hızlı ve doğru şekilde tespit edilmesi gerekir. Bu 

çalışmada, mikro şebekeler için gerçek zamanlı olarak 

geliştirilmiş sürekli dalgacık dönüşümü (SDD) tabanlı bir ada 

mod tespit yöntemi önerilmiştir. Geleneksel yöntemlere göre 

çok sayıda avantaj barındıran bu yöntem, gerçek zamanlı olarak 

laboratuvar koşullarında fotovoltaik (FV) panellerden oluşan 

mikro şebeke prototipi üzerinde test edilmiştir. Sonuçlar, 

uygulanan otomatik SDD tabanlı ada mod tespit yönteminin, 

geliştirilen mikro şebekede birçok ada mod koşulunu tespit 

edebildiğini ve yöntemin tespit süresinin geleneksel 

yöntemlerden daha hızlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

geliştirilen yöntem ile algılama dışı bölge (ADB) en aza 

indirgenmiştir. 

 

Abstract 

The unintentional island mode operation event must be detected 

as quickly and accurately as possible to provide reliable 

operation of the microgrid structure and a stable power system. 

In this study, an island mode detection method based on 

continuous wavelet transform (CWT) developed in real-time 

for microgrids is proposed. This method, which has many 

advantages over conventional methods, has been tested in real-

time on a microgrid prototype of photovoltaic (PV) panels 

under laboratory conditions. The results show that the modified 

CWT-based island mode detection method can detect many 

island mode conditions in the developed microgrid and the 

detection time of the method is faster than the conventional 

methods. Furthermore, the non-detection zone (NDZ) was 

minimized by the implemented method. 

 

 

 

 

1. Giriş 

     Sayısı tüm dünyada hızla artan dağıtık üretim kaynaklarının 

(DÜK), şebeke ile entegrasyonu, güç sisteminin kararlılığının 

ve güvenilirliğinin sağlanabilmesi açısından kritik bir konudur. 

IEEE 929-2008 standartları mikro şebekelerde, bağlantı 

noktasındaki herhangi bir arıza durumunda sistem güvenliğinin 

ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla farklı gerilim ve 

frekans değerleri için kesici açma sürelerini tanımlamıştır [1]. 

Herhangi bir korumanın olmadığı durumda DÜK, arıza veya 

şebekeden kopma olması durumunda bile yükü beslemeye 

devam edecektir. Bu nedenle ada mod tespiti, güvenilir bir 

şebeke yapısının oluşturulabilmesi için önemli bir kriterdir [2].   

Ada mod çalışma, bir dağıtım sistemi güç sisteminin kalan 

kısmından elektriksel olarak izole edildiğinde, enerji akışının 

halen kendisine bağlı bulunan dağıtık üretim sistemi tarafından 

devam ettirilmesi durumudur [3]. Ada mod çalışmada, şebeke 

bağlantılı FV sistem, şebeke ile bağlantısı kesildiği halde yükü 

beslemeye devam eder. Sonuç olarak, güç sistemi ve DÜK bu 

durumda zarar görebilir. Bu nedenle, ada mod çalışma 

problemi, dağıtılmış generatörlerin ana şebekeye bağlandığında 

karşılaştığı en büyük zorluktur. Ayrıca, güç sistemi üzerinde 

çalışan personel hayati tehlikeye sahiptir [4]. Bu sistemdeki 

istemsiz ada mod çalışma durumunda hem DÜK, hem de 

operatör için ciddi hasarlar söz konusudur. Ada mod tespitinin 

en kısa sürede ve en yüksek doğrulukta yapılması bu açıdan 

büyük önem taşımaktadır. 

Ada mod tespit yöntemleri uzaktan izleme yöntemleri, yerel 

yöntemler ve akıllı yöntemler olarak 3 ana başlık altında 

incelenebilir. Yerel yöntemler; pasif, aktif ve hibrit yöntemler 

olarak gruplandırılmıştır. Aktif ve pasif arıza tespit yöntemleri 

invertere gömülen yöntemler olarak tanımlanır ve bu yöntemler 

en yaygın olarak kullanılan ada mod tespit yöntemleridir. Pasif 

yöntemlerin güvenilirliği özellikle dağıtık generatör 

bulunduran sistemeler için yeterli değildir, çünkü bu 

yöntemlerde büyük bir algılama dışı bölge (ADB) söz 

konusudur. Aktif yöntemler, sisteme enjekte edilen sinyale 

bağlı olarak gürültü içerir ve bu yöntemler aynı zamanda 
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ADB’ye sahiptir. Olabildiğince küçük olması gereken ADB, 

invertere gömülü yöntemlerde kullanılan yüke bağlıdır [5]. Bu 

nedenle, eğer mikro şebeke güç dengesindeyse, bu yöntemler 

ada mod arızalarını tespit etmede başarılı olamazlar [6]. Son 

yıllarda, özellikle mevcut yöntemlerin dezavantajlarını ortadan 

kaldırmak için sinyal işleme tabanlı olarak geliştirilen ve 

inverterden bağımsız pasif yöntemler öne çıkmaktadır. 

Literatürde sinyal işleme tabanlı çok sayıda yöntem 

önerilmiştir. Sinyal işleme tabanlı ada mod tespit yöntemleri, 

bir sinyalin zaman-frekans bileşenlerini kullanabilirler ve bu 

diğer tespit yöntemlerine göre önemli bir avantajdır. Dalgacık 

dönüşümü (DD), Fourier dönüşümü (FD), s- dönüşümü ve 

Hilbert-Huang dönüşümü, ada koşullarının tespiti için önerilen 

sinyal işleme tabanlı temel yöntemlerdir [7]. FD yönteminde 

zaman bilgisi eksik olduğundan, bu yöntem tüm ada koşullarını 

tespit etmek için kullanılamaz. Bu eksiklik, kısa süreli Fourier 

dönüşümü yönteminin geliştirilmesiyle giderilmiş olsa da 

pencereleme işleminde kullanılan sabit ölçek arıza sinyalinin 

hem düşük hem de yüksek frekanslı bileşenlerini analiz 

edememesinden dolayı yetersiz kalmaktadır [8]. 

DD yöntemi, yüksek seviye türevlerdeki süreksizlikleri ve 

diğer sinyal işleme yöntemlerinin ada mod koşullarını tespit 

etmek için yetersiz olduğu sinyallerdeki ani değişiklikleri tespit 

edebilmektedir. Ayrıca sinyali farklı frekans bantlarında 

inceleyebilmesi de bu yöntemin önemli avantajları arasındadır. 

DD ile gerçekleştirilen ada mod tespiti için çok sayıda yöntem 

önerilmiştir. Bu çalışmalardan birinde [9], ada mod tespiti için 

önerilen DD temelli yöntem, asenkron generatör kullanan 

rüzgar türbinlerine uygulanmıştır. Çalışmada, önerilen yöntem 

farklı yük koşulları altında test edilmiş ve belirlenen eşik 

değerlerine göre ada mod tespiti 0,2 saniyeden daha az bir 

sürede gerçekleştirilmiştir. db2 ve db8 dalgacıklarını kullanan 

ayrık dalgacık dönüşümü tabanlı arıza tespit yöntemi ise [10]' 

da önerilmiştir. Önerilen yöntemin performansı, geleneksel 

algılama yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Başka bir çalışmada 

[11] ise, hidrojen enerjisine dayalı dağıtık üretim için DD 

temelli arıza tespit yöntemi önerilmiştir. Gerilim 

sıçraması/çökmesi, ada mod arızası ve güç kalitesi bozulmaları 

araştırılmış ve önerilen yöntemle sınıflandırılmıştır. [12]' de 

şebekeye bağlı dağıtık generatörler için yeni bir sürekli 

dalgacık dönüşümü (SDD) temelli ada mod tespit yöntemi 

önerilmiştir ve yüksek düzeyde bir gürültü olduğunda gürültü 

bastırma işlemi de uygulanmıştır. Önerilen yöntemin 

MATLAB/Simulink ortamında farklı arıza çeşitleri için testleri 

gerçekleştirilmiş ve güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. 

Bu çalışmada, ortak bağlantı noktasından (OBN) alçak 

gerilim şebekesine bağlı mikro şebekelerde ortaya çıkan ada 

mod koşulları araştırılmış ve mikro şebekeler için gerçek 

zamanlı, geliştirilmiş SDD tabanlı bir ada mod tespit yöntemi 

önerilmiştir. Bu yöntem uygulanırken sadece OBN 

noktasındaki gerilim sinyali kullanılmıştır. Gerçek zamanlı 

uygulamalarda avantaj sağlayacak yöntemle, hesaplama yükü 

ve ölçüm zamaın kaybı en aza indirilmiştir. Önerilen yöntem 

gerçek zamanlı olarak laboratuvar koşullarında FV panellerden 

oluşan mikro şebeke için test edilmiştir. Sonuçlar, uygulanan 

otomatik SDD tabanlı ada mod tespit yönteminin, geliştirilen 

mikro şebekede birçok ada mod koşulunu tespit edebildiğini ve 

yöntemin tespit süresinin geleneksel yöntemlerden daha hızlı 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ADB geliştirilen yöntem ile 

mevcut yöntemlere göre en aza indirgenmiştir. 

 

 

2. Sürekli Dalgacık Dönüşümü 

A. Haar tarafından temelleri atılan DD, son yıllarda arıza 

tespit yöntemlerinde ve örüntü tanıma uygulamalarında sıkça 

kullanılmaktadır. Temelde DD, farklı ölçeklerde ve 

çözünürlüklerde veri işleme yeteneğine sahip bir sinyal işleme 

yöntemidir. 

DD yönteminde, Kısa Süreli Fourier Dönüşümü’nde 

kullanılan pencereleme kavramından farklı olarak dalgacık 

(ψ(x)) adı verilen ölçeklenebilir pencere konsepti 

kullanılmaktadır. Sürekli dalgacık dönüşümü (SDD), 

kaydırılmış dalgacık fonksiyonunun tüm zaman için 

ölçeklendirme miktarıyla çarpılmasıyla elde edilir [13]. Çarpma 

sonucunda, çok sayıda dalgacık katsayısı meydana gelir. 

Dalgacık fonksiyonundan yararlanarak, sinyalin SDD 

katsayıları (1) denklem olduğu gibi belirlenir. 

𝐶𝑊𝑇(𝑠, 𝑏) =
1

√𝑠
∫ 𝑓(𝑡)ψ(

𝑡−𝑏

𝑠
)dt

∞

−∞
                     (1) 

Denklem 1'de, (b) kaydırma faktörünü temsil ederken (s) 

ölçeklendirme faktörünü temsil eder. Gerçek zamanlı 

sinyallerin çoğu ayrık zamanlı örnekler olarak mevcuttur ve 

denklem (1) entegrasyonunun kapalı formdaki çözümü yoktur. 

Bu nedenle, gerçekleştirilen çalışmada, sürekli dalgacıkların 

ölçekleri ve kaymaları için bir ayrık değerler seti seçilmekte ve 

daha sonra SDD uygulanmaktadır [14]. 

3. Geliştirilen SDD-tabanlı Otomatik Ada Mod 

Tespit Algoritması 

     Çalışmanın bu bölümünde, önerilen SDD-tabanlı otomatik 

ada mod tespit yöntemi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Önerilen 

yöntemin akış diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. SDD 

uygulanırken db8 dalgacığından yararlanılmıştır. Algoritma 

LabVIEW ortamında çalıştırılmıştır. 

      Gerilim sinyali OBN'den elektronik ölçüm kartı ve veri 

toplama (DAQ) kartı yardımıyla alınarak LabVIEW ortamına 

aktarılmıştır. Gerçekleştirilen program yardımıyla gerilim 

işaretine, ayrıştırma işlemi uygulanıp katsayılar elde edilmiştir. 

Diğer yöntemlerden farklı olarak SDD-tabanlı ada mod tespit 

yönteminde gerilim sinyaline SDD uyguladıktan sonra, elde 

edilen katsayıların kareleri hesaplanır ve skalogram (dalgacık-

güç spektrumu) grafiği elde edilir. Arızanın oluşma anının 

anlaşılması için, arıza anındaki tepe değerini belirlemek üzere 

ölçek ekseninde katsayılar biriktirilir. Son aşamada ise 

uluslararası standartlara göre belirlenen eşik değerlerine göre 

(Grid-Code) ada mod tespiti gerçekleştirilir. 
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OBN den gerilim sinyalinin 
alınması

Evet

Başla

SDD
(db8 dalgacığı ile ayrıştırma 

gerçekleştirilmesi)

Eşik değerin belirlenmesi

Eşik değer >d8

Ada mod arızasıDiğer Arızalar

Hayır

Katsayıların toplama grafiğinin 
elde edilmesi

 

Şekil 1: Önerilen SDD-tabanlı ada mod tespit yöntemi 

algoritması akış diyagramı. 

4. FV-Temelli Mikro Şebekede Önerilen 

Yöntemin Uygulanması 

     Bu çalışmada, SDD-temelli geliştirilmiş ada mod tespit 

yöntemi, FV panellerden oluşan bir mikro-şebeke üzerinde test 

edilmiştir. Önerilen yöntemin denendiği ilgili test sisteminin 

yapısı ve kullanılan FV dizi Şekil 2’de gösterilmiştir. Test 

sisteminde, laboratuvar bünyesinde bulunan FV dizinin çıkışı 

tam köprü invertere bağlanmıştır. İnverter, şebeke 

senkronizasyonu ve maksimum güç noktası takibini sağlar. 

İnverter çıkışı filtrelenir ve şebekeye bir devre kesicisi 

üzerinden bağlanmıştır. Ortak bağlantı noktasında ayrıca 

paralel bir RLC yükü bulunmaktadır. OBN’'deki elektronik 

ölçüm ve veri toplama kartı tarafından elde edilen gerilim 

sinyali bilgisi sinyal işleme aşamasının gerçekleştirilmesi 

amacıyla LabVIEW programının yüklü olduğu bilgisayara 

iletilir. Ayrıştırma işlemi, SDD yöntemi kullanılarak gerilim 

sinyaline uygulanır ve katsayılar belirlenir. Şebeke 50 Hz 

frekansında çalışmaktadır ve örnekleme frekansı çalışmada 1 

kHz olarak seçilmiştir. Önerilen yöntemler db8 dalgacığını 

kullanmaktadır. Dalgacık seçimi ve örnekleme frekansının 

belirlenmesinde, test sisteminden elde edilen verilerden 

yararlanmaktadır. 

Inverter Kesici

SDD temelli ada 
mod tespit 
algoritması

OBN

Yük

ŞebekePV Dizi

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 2: (a) Önerilen SDD-tabanlı ada mod tespit yönteminin 

test edildiği sistem, (b) kullanılan FV dizi 

     SDD-temelli geliştirilmiş ada mod tespit yöntemine ait 

arayüz programı Şekil 3’te verilmiştir. Dalgacık tipi, katsayı 

seçimi ve ölçeklendirme ayarları arayüz üzerinden yapılabilir. 

Şekil 4’te ise programa ait blok panelde yazılan kod verilmiştir. 

 

Şekil 3: SDD-tabanlı ada mod tespit yöntemi program arayüzü  
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     Geliştirilen ada mod tespit yöntemi çeşitli arıza 

durumlarında test edilmiştir. Şekil 5’te 572. saniyede meydana 

gelen arıza sonucunda yöntemin verdiği tepki görülmektedir. 

Önerilen yöntem, belirlenen eşik değer ve dalgacık türü 

yardımıyla, arızayı en kısa sürede ve yüksek doğrulukta tespit 

etmiştir.  

 

Şekil 4: SDD-tabanlı ada mod tespit yöntemi programı  

 

 

Şekil 5: SDD-tabanlı ada mod tespit yöntemi ile ada mod 

durumunun tespiti 

5. Sonuçlandırma ve Tartışma 

     Bu çalışmada, mikro şebekelerde ada mod tespiti için SDD-

temelli gerçek zamanlı bir yöntem önerilmiştir. Önerilen 

yöntem, laboratuvar ortamında oluşturulan prototip FV tabanlı 

mikro şebeke üzerinde test edilmiştir. Sonuçlar, uygulanan 

otomatik SDD tabanlı ada mod tespit yönteminin geliştirilen 

mikro şebekede birçok ada mod koşulunu, tespit edebildiğini ve 

yöntemin tespit süresinin geleneksel yöntemlerden daha hızlı 

olduğunu göstermekte olup, ADB’de en aza indirgenmiştir. 
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Özetçe 

Sistemlerin, işlevselliklerini ve verimlilikleri arttırmak 

amacıyla, çevreleriyle etkileşime geçebilmesini ve değişen 

ortam koşullarına göre çeşitli karar verme mekanizmalarını 

kullanarak optimum aksiyonları almasını sağlayan 

geliştirmeler neticesinde akıllı sistemler kavramı ortaya 

çıkmıştır. Akıllı aydınlatma sistemleri bu kapsamdaki 

uygulamalara verilebilecek örneklerdendir. Aydınlatma, çok 

yönlü ve temel bir ihtiyaçtır. Görme konforu ve enerji 

verimliği aydınlatma sistemleri açısından iki önemli başlıktır. 

Akıllı aydınlatma sistemleri bu iki önemli hususun en uygun 

şekilde karşılanabilmesi yönünde gerekli otomasyonu sağlayan 

sistemlerdir. LED’ler yüksek etkinliğe sahip ve kolay kontrol 

edilebilir bir ışık kaynağı olmaları gereği akıllı aydınlatma 

sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. LED’ler 

doğrusal olmayan davranışa sahip yüklerdendir ve güç 

sistemlerinde akım harmoniklerine neden olmaktadır. Bu 

çalışmada, ofis aydınlatması için LED’lerden oluşturulan bir 

akıllı aydınlatma sistemi uyarlaması incelenmiştir. Değişen 

ortam koşulları altında akıllı aydınlatma sistemi kontrolünde 

farklı çalışma noktalarında faaliyet gösteren aydınlatma 

sisteminin harmonik bozunum açısından sistem üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, akıllı aydınlatma 

sistemlerinin güç kalitesi üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve 

gerçekleştirilecek yeni sistemlerde güç kalitesi açısından yeni 

bir boyut kazandırılması yönünde literatüre katkı sağlayacak 

niteliktedir.  

Abstract 

The concept of smart systems has emerged as a result of the 

improvements that enable systems to interact with their 

environment and to take optimum actions by using various 

decision making mechanisms according to changing 

environment conditions in order to increase their functionality 

and efficiency. Smart lighting systems are one of the examples 

of this application. Lighting is a versatile and basic need. 

Visual comfort and energy efficiency are two important topics 

in terms of lighting systems. Smart lighting systems are the 

systems that provide the necessary automation in order to meet 

these two important issues at the optimum point. Due to 

having high efficacy and being feasibile to control, LEDs are 

widely used in smart lighting systems. LEDs are non-linear 

loads and cause current harmonics in power systems. In this 

study, a smart lighting system composed of LEDs for office 

lighting is examined. The effect of the lighting system 

operating at different working points under the control of 

smart lighting system under changing ambient conditions on 

the system in terms of harmonic distortion was investigated. 

The results obtained will contribute to the literature in order to 

understand the effects of smart lighting systems on the power 

quality and to bring a new dimension in terms of power 

quality in the new systems to be realized. 

1. Giriş 

Akıllı bina sistemleri, işlevlerini yeterli ve konforlu bir şekilde 

sağlayabilmeleri ve bu işlevlerin yerine getirilmesinde sahip 

olunan kaynakları en uygun seviyede kullanabilmeleri yönüyle 

her geçen gün daha fazla ilgi çekmekte ve uygulama alanını 

genişletmektedir. Sistemlerin sürekliliğinin önemli olduğu ofis 

ortamlarında akıllı sistem uygulamaları oldukça fazla bir 

şekilde rağbet görmektedir. Akıllı sistemler aracılığıyla sistem 

büyüklüklerinin yönetilebilir olması, olası sorunların 

öngörülebilmesi ve hızlı çözümler ile sorunların ciddi 

boyutlara ulaşmadan aşılması akıllı ofis kavramını ön plana 

çıkarmaktadır [1]. Akıllı ofislerin sunmuş olduğu kontrol 

edilebilir sistemlerin başında aydınlatma ekipmanları 

gelmektedir. Küresel enerji tüketiminin yaklaşık %20’sini 

gerçekleştiren aydınlatma sistemlerinin kontrol edilebilir 

olması, enerji verimliliğinin sağlanabilmesi açısından oldukça 

önemlidir [2]. Yüksek etkinlikleri ve kolay kontrol 

edilebilirlikleri sebebiyle LED aydınlatma elemanları akıllı 

ofislerde sıklıkla tercih edilmektedirler [3–5]. 
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Akıllı LED aydınlatma sistemleri üzerine gerçekleştirilen 

çalışmalar özellikle ışık kaynaklarının kontrolü noktasında 

yoğunlaşmaktadır [6,7]. Bunun yanı sıra LED’lerin, enerji 

tüketiminin düşürülmesine sağladığı katkıların araştırılması 

yönünde çalışmalar devam etmektedir [8]. 

Diğer taraftan LED’ler, yapılarında yer alan yarı iletken 

elemanlar nedeniyle güç kalitesi üzerinde bozucu etkiye 

sahiptirler. LED’ler akıllı sistemler içerisinde sıklıkla farklı 

dim seviyelerinde kullanılabilmektedirler. Doğrusal olmayan 

doğaları gereği, LED’ler farklı dim seviyelerinde farklı 

harmonik davranış göstermektedirler [9]. 

Güç sistemlerinde akım ve gerilim harmoniklerinin varlığı 

neticesinde çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Güç faktörünün 

kötüleşmesi, kayıpların artması, güç sistemi bileşenlerinde 

işlev kayıpları ve hızlı ömür kaybı, rezonanslar sebebiyle aşırı 

akımların ortaya çıkması yaşanabilecek sorunlardan 

bazılarıdır. 

Literatürde LED armatürlerin güç kalitesine etkilerinin ortaya 

konulmasına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir 

[10,11]. Söz konusu çalışmalar özellikle LED’lerin harmonik 

etkinlikleri üzerinde ağırlık kazanmaktadır [12–15]. 

Problemlerin çözümlenmesine yönelik çalışmalar ise daha çok 

LED sürücülerinin modifikasyonu ve geliştirilmesi noktasına 

odaklanmaktadır [16]. Buna karşın LED aydınlatma 

ekipmanlarını içeren akıllı sistemleri enerji kalitesi açısından 

doğrudan dikkate alan çalışmaların eksikliği literatürdeki 

önemli bir açığı teşkil etmektedir. 

Gerçekleştirilen bu çalışmada, ışık kaynağı olarak bir LED 

armatürün kullanılması ile uyarlanan bir akıllı ofis aydınlatma 

sisteminin farklı çalışma noktalarındaki harmonik davranışı 

incelenmiştir. Bu kapsamda ele alınan LED armatür üzerinde 

güç, güç faktörü ve harmonik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen ölçüm sonuçları ışığında akıllı LED aydınlatma 

sisteminde bulunan armatürlerin farklı senaryolar dahilinde 

çalıştırılması durumunda ortaya çıkacak kalite sorunları analiz 

edilmiş ve elde edilen bulgular paylaşılmıştır. 

Çalışmanın literatüre kazandıracağı özgün değerler aşağıda 

sıralanmıştır: 

 Çalışma kapsamında ticari bir LED armatürün farklı 

dim seviyelerinde karakteristikleri ortaya 

konulmuştur. Elde edilen sonuçlar bundan sonra 

yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. 

 Akıllı ofis sistemleri hızlı bir şekilde 

yaygınlaşmaktadır, buna karşın söz konusu 

sistemlerin güç kalitesi açısından literatürde var olan 

haliyle eksik kalmaktadır. Gerçekleştirilen çalışma 

ile bu konudaki açığa katkı sağlanacağı gibi 

farkındalık da oluşturulacaktır. 

 Çalışma kapsamında ele alınan LED armatürün hem 

saf sinüs gerilim altında hem de şebeke gerilimi 

altında davranışı incelenmiştir. Böylece yeni 

araştırmalar için önemli bir başvuru kaynağı ortaya 

konulmuştur. 

Çalışmanın ikinci bölümünde kalite büyüklüklerine ait temel 

ifadeler hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, 

çalışma kapsamında kullanılan materyaller ve yöntemler 

hakkında detaylar paylaşılmıştır. Dördüncü bölümde elde 

edilen sonuçlar ve bu sonuçların yorumlaması verilmiştir. Son 

bölümde ise sonuçlar üzerinden gerçekleştirilen çıkarımlar ve 

elde edilen bulgular paylaşılmıştır. 

2. Harmonikler 

Harmonik, güç sistemlerinde güç kalitesi ile ilgili önemli bir 

olgudur. IEEE 519’da verilen tanımı ile, periyodik bir değere 

ait olan fourier serisi içerisindeki bileşenlerin birinden büyük 

olan bileşen harmonik olarak anılmaktadır. Güç sistemleri 

açısından bu tanımı biraz daha açmak gerekirse, herhangi bir 

alternatif dalga formuna ait fourier serisini elde ettiğimizde, 

temel bileşen dışındaki tüm bileşenler, kendilerinden daha 

düşük bir seri bileşenine sahiptir ve dolayısıyla temel bileşen 

hariç diğer tüm bileşenler harmonik olarak tanımlanır. 

Harmoniklerin güç sistemleri üzerinde çeşitli etkileri 

bulunmaktadır. Güç sisteminde kayıpların artması, rezonanslar 

neticesinde aşırı akımların tecrübe edilmesi, güç faktörü 

değerinin azalması, güç sistemi bileşenlerinde hızlı yaşlanma 

ve işlev kaybı gibi durumlar harmoniklerin güç sistemi 

üzerindeki etkilerine verilebilecek örneklerden bazılarıdır 

[17]. 

Harmoniklerin güç sistemleri üzerindeki etkilerini sınırlamak 

amacıyla çeşitli standartlar belirlenmiştir. Bu standartlarca 

esas alınan çeşitli büyüklükler üzerinden akım ve gerilim 

dalga formlarının harmonik bozunumları belirli değerler ile 

sınırlandırılmıştır. Bu büyüklüklerden en önemlileri, Toplam 

Harmonik Bozulumu (Total Harmonic Distortion - THD) ve 

Toplam Talep Bozulumu’dur (Total Demand Distortion - 

TDD). THD ve TDD ifadelerinin matematiksel eşitlikleri, 

sırasıyla (1) ve (2) denklemleri ile verilmiştir. 
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Burada, sırasıyla akım ve gerilim değişkenlerini ifade eden I 

ve V gösterimlerine ait alt simge, n harmonik bileşenin 

mertebesini göstermektedir. Alt simge 1 (Bir) temel bileşene 

karşılık gelmektedir. TDD denklemi içerisindeki IL Ortak 

Bağlantı Noktasından (Point of Common Coupling - PCC) 

çekilen maksimum talep akımını ifade etmektedir. Bu akım 12 

aylık ölçümler içerisinden her aya ait maksimum tepe 

akımların ortalaması olarak tanımlanmaktadır. Yeni kurulan 

bir tesis için bu akım değerinin belirlenmesi, kurulu güç 

üzerinden gerçekleştirilecek tahminlerle sağlanabilmektedir. 

Gerilim veya akım dalga formu, harmoniklerin varlığı 

neticesinde sinusoidal özelliğini yitirmektedir. Akımın ve 

gerilimin her ikisinin de harmoniksiz olduğu sinusoidal sistem 

koşullarında güç, aktif ve reaktif (eğer akım ve gerilim 

arasında faz farkı mevcut ise) güç bileşenleri üzerinden ifade 

edilebilmektedir. Akım ve gerilimden birinin veya her ikisinin 

harmonikli olduğu sinusoidal olmayan sistem koşullarında 

güç, aktif güç, reaktif güç ve bozulum (distortion) gücü 

bileşenleri üzerinden ifade edilmektedir. Harmoniklerin varlığı 

neticesinde ortaya çıkan bozulum gücü bileşeninin ortalama 

değeri, reaktif güç bileşeninde olduğu gibi sıfırdır ve bu gücün 

varlığı durumunda iki farklı Güç Faktörü (Power Factor - PF ) 

değerinden bahsedilmektedir. Bunlardan birisi gerilim ve akım 

temel bileşenlerinin arasındaki faz farkının bir derecesi olan 

Kayma Güç Faktörü (Displacement Power Factor - DPF), 

diğeri ise Gerçek Güç Faktörü veya Toplam Güç Faktörü 

(Total Power Factor -TPF) olarak anılan tüm bileşenleri 
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dikkate alan bir değerdir. Bu iki değer güç sisteminin 

sinusoidal akım ve gerilime sahip olması durumunda birbirine 

eşit, sinusoidal olmayan koşullar altında ise farklı değerler 

alabilmektedirler. Tek fazlı bir sistemde akım ve gerilimin her 

ikisinin de sinusoidal olmadığı durum için bu iki değeri ifade 

eden matematiksel denklemler aşağıda verilmiştir. 
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Burada 𝜑, gerilim ve akım arasındaki faz farkını ifade 

etmektedir. Alt simgesi 1 (Bir) olan değişkenler temel bileşene 

ait değerlerdir. Burada toplam güç faktörüne ait eşitliğin elde 

edilmesi aşamasında toplam aktif güç değeri (P) ile temel 

bileşene ait aktif güç değeri birbirine eşit kabul edilmiştir.  

3. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada LED aydınlatma sistemlerinin güç sistemleri 

içerisindeki harmonik bozulmaya etkilerini incelemek üzere, 

ticari olarak kullanımda olan bir LED iç aydınlatma armatürü 

seçilmiştir. Armatür 60x60 boyutlarında 56W nominal 

gücünde, sürücüsü üzerinden bir liht buton vasıtasıyla sürekli 

bir aralıkta dimlenebilir özellikte seçilmiştir. Seçilen armatür, 

aydınlatma çalışmaları için özel olarak tasarlanmış olan Yıldız 

Teknik Üniversitesi aydınlatma laboratuvarında oluşturulan 

test düzeneğine dahil edilmiştir. 

Test düzeneğine ait şematik bir görsel Şekil 1’de verilmiştir. 

Armatürün dimleme oranını saptayabilmek amacıyla 

armatürden belirli bir uzaklığa el tipi bir spektrometre 

konumlandırılmış ve gerçekleştirilen tüm ölçümlerde armatür 

ile arasındaki mesafe korunmuştur. Aydınlık düzeyi 

ölçümlerinde UPRtek markasına ait MK350N Plus model 

spektrometre kullanılmıştır. LED armatürden harmonikli ve 

harmoniksiz koşullar altında ölçümler alabilmek için 

sinusoidal kaynak ve şebeke üzerinden olmak üzere iki farklı 

besleme seçeneği dikkate alınmıştır. Sinusoidal kaynak 220 V 

gerilimde ve 50 Hz frekansta besleme yapabilecek şekilde 

ayarlanmıştır. Güç kalitesi ölçümlerini almak üzere Fluke 

markasının 435 – II model numarasına sahip güç kalite 

analizörü kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 1 : Çalışmada kullanılan test düzeneği şematik gösterimi.

Çalışma kapsamında LED armatürlerin sistem içerisindeki 

etkisini inceleyebilmek amacıyla, aydınlatma sisteminin 

tamamı, seçilen armatürler ile oluşturulmuş bir ofis ortamı 

dikkate alınmıştır. Bu aşamada, orta boyutlarda bir ofis planı 

tasarlanmış ve plan üzerinde aydınlatma armatürlerinin 

yerleşimi yapılmıştır. Tasarlanan ofis planı ve armatürlerin 

yerleşimi Şekil 2’ de verilmiştir. 

LED armatürlerin doğrusal olmayan davranışları gereği 

şebekeden çektikleri akım sinusoidal özellikte değildir. 

Dolayısıyla sistemde akım harmoniklerinin oluşmasına neden 

olurlar. LED’lerin sistem akımında neden oldukları bozulma 

miktarını ifade etmek üzere TDD büyüklüğünün kullanılması 

sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. İncelenen ofis bir sistem olarak 

kabul edildiğinde, PCC olarak ofisin sayaç bağlantı noktası 

dikkate alınabilir. TDD ifadesinde paydada yer alan IL 

değerinin belirlenmesi amacıyla ofisin kurulu gücünden 

faydalanılmıştır. 

Elde edilecek sonuçların gerçeğe mümkün olduğunca yakın 

olabilmesi amacıyla tipik ofis yüklerinden hazırlanmış bir 

kurulu güç hesap tablosu hazırlanmıştır. Tablo 1 maksimum 

talep akımı kurulu güç değeri üzerinden hesaplanmıştır.
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Şekil 2 : Tasarlanan ofisi planı ve armatür yerleşimleri.

Tablo 1 : Ofis kurulu güç hesaplama tablosu. 

Yük 
Nominal 

Güç (W) 
Adet 

Toplam Güç 

(W) 

LED Armatür 56 32 1792 

Bilgisayar Kasası 55 9 495 

Bilgisayar Ekranı 17 9 153 

Su Isıtıcısı 1700 1 1700 

Buzdolabı 250 1 250 

Çay kahve otomatı 1800 1 1800 

Mikrodalga 1300 1 1300 

Yazıcı 9 6 54 

Fotokopi Makinası 1500 1 1500 

TV 88 2 176 

Kurulu Güç (W) 9220 

Imax (A) 41,91 

LED’lerin dim oranı arttıkça, daha yüksek harmonik 

bozulmaya neden oldukları çeşitli çalışmalarca ortaya 

konulmuştur [9]. Çalışma kapsamında seçilen LED armatürün 

sistem üzerinde oluşturacağı bozulma miktarını gözlemlemek 

üzere, aydınlatma sisteminin farklı dim oranlarında 

çalıştırıldığı çeşitli senaryolar belirlenmiştir. Ofis 

mahallerindeki armatür miktarları ve çalışma süreleri Tablo 

2’de verilmiştir. Tasarlanan sistem için 4 farklı senaryo ön 

görülmüştür. Tablo 3 senaryolarda verilen yüzde değerlerini 

ve, ait oldukları mahallerdeki aydınlatma ekipmanlarının gün 

içerisinde faaliyet gösterdikleri süre boyunca kontrol 

edildikleri aydınlık düzeylerini göstermektedir. 

Tablo 2 : Mahallerdeki armatür miktarları ve çalışma 

süreleri 

Mahal 
Arm. 

Adedi 

Arm. 

Nom.Güç 

Top.

Güç 

Çalışma 

Aralığı 

Ofis 1  2 56 112 08:00-17:00 

Ofis 2 2 56 112 08:00-17:00 

Ofis 3 2 56 112 08:00-17:00 

Ofis 4 2 56 112 08:00-17:00 

Ofis 5 2 56 112 08:00-17:00 

Ofis 6 3 56 168 08:00-17:00 

T. Odası 6 56 336 13:00-16:00 

Hol 1 6 56 336 07:00-22:00 

Hol 2 6 56 336 07:00-17:00 

Mutfak 1 56 56 08:00-17:00 

Tablo 3 : Belirlenen senaryolarda mahallerdeki 

aydınlatma armatürlerinin aydınlık düzeyleri 

Mahal S1 S2 S3 S4 

Ofis 1  %100 %100 %100 %100 

Ofis 2 %100 %100 %100 %100 

Ofis 3 %100 %100 %100 %100 

Ofis 4 %100 %75 %50 %25 

Ofis 5 %100 %75 %50 %25 

Ofis 6 %100 %75 %50 %25 

T. Odası %100 %75 %50 %25 

Hol 1 %100 %75 %50 %25 

Hol 2 %100 %100 %75 %50 

Mutfak %100 %100 %100 %100 

  

a) b) 
Şekil 3 : Senaryolara göre aydınlatma sisteminin güç değişimi a) Sinusoidal gerilimde, b) Şebeke geriliminde.
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4. Sayısal Analiz ve Değerlendirme 

Aydınlatma sisteminin sinusoidal gerilimde ve şebeke 

geriliminde sistemden çektiği güç, yukarıda belirtilen bütün 

senaryolar için ayrı ayrı incelenmiştir ve elde edilen sonuçlar 

Şekil 3’te verilmiştir.  

Verilen çizimler dikkatle incelendiğinde LED armatürün 

şebeke gerilimi ile beslendiği durumda çektiği güç, sinusoidal 

gerilimde çektiği güçten daha fazladır. LED’lerin dimsiz 

durumda olduğu ve Senaryo 1 koşulları altında aydınlatma 

yüklerinin en yoğun olarak devrede olduğu 13:00 – 16:00 

saatleri arasındaki güç farkı 15.5 W olduğu görülmüştür. Bu 

fark, şebeke geriliminin harmonik bozulumundan 

kaynaklanmaktadır. Sinusoidal gerilimde, sistemde sadece 

akım harmonikleri söz konusu iken, şebeke ile beslemede, 

şebeke gerilimindeki harmoniklerin sisteme dahil olması söz 

konusudur. Bu durum bozulma gücünü arttırmaktadır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, harmoniklerin varlığı 

neticesinde ortaya çıkan bozulum gücü, güç sistemlerinde 

çeşitli kayıplara yol açmaktadır. Zira her iki durum için aynı 

aydınlatma seviyesi elde edildiği özdeş koşullarda 

gerçekleştirilen spektrometre ölçümleri ile kanıtlanmıştır. 

  
a) b) 

Şekil 4 : Senaryolara göre aydınlatma sisteminin toplam talep bozulumuna etkisi a) Sinusoidal gerilimde, b) Şebeke geriliminde.

Her iki durum için hesaplanan TDD değerleri Şekil 4’te 

gösterilmiştir. Verilen çizimlerden görüleceği üzere, en yüksek 

toplam talep bozulumu dimsiz, Senaryo 1 koşulları altında 

elde edilmiştir. Her ne kadar ilk bakışta, LED’lerin dim oranı 

arttıkça sebep oldukları harmonik bozulmanın artacağı 

gerçeğine ters bir sonuç elde edildiği düşünülse de, TDD 

ifadesinin paydasındaki IL değeri dikkate alındığında beklenen 

dağılımın bu şekilde olması gerektiği anlaşılacaktır. Bir sistem 

içerisinde, aydınlatma yükleri dimlendikçe, aydınlatma yükleri 

tarafından çekilen akım miktarı azalacaktır. Diğer taraftan IL 

değeri ise sabit kalmaktadır. Dolayısıyla sistemdeki diğer 

yüklerin devrede olduğu bir anda, aydınlatma sisteminin 

harmonik bozulmaya katkısı azalacaktır. Bağıl bir olgu 

üzerinden durumu incelemek gerekirse, her bir senaryo için, 

aydınlatma sisteminin, PCC’den çektiği IL değeri dikkate 

alınabilir. Her bir senaryo için IL değerleri Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4 : Aydınlatma yükünün her bir senaryo 

koşulları altında çektiği maksimum talep akımı 

Durum S1 S2 S3 S4 

Sinusoidal 8.14 6.71 4.36 3.33 

Şebeke 8.56 7.01 4.52 3.45 

 

Şekil 5a ve 5b’de verilen aydınlatma yükü TDD değişimleri 

incelendiğinde en yüksek harmonik bozulmanın dim 

oranlarının daha yüksek olduğu senaryo 4 koşullarında 

gerçekleştiği görülmektedir. Aynı zamanda şebekenin kaynak 

olarak kullanıldığı durumlarda, sinusoidal kaynağın 

kullanıldığı durumlardan daha yüksek bozulma gerçekleştiği 

görülmektedir. 
Harmoniklerin güç faktörünün kötüleşmesine neden olduğu 

daha önceki bölümlerde bahsedilmişti. PF ve TPF’nin 

sinusoidal kaynak kullanımındaki değişimleri, sırasıyla Şekil 

6a ve 6b’de verilmiştir. Aynı değerlerin besleme kaynağı 

olarak şebeke kullanımındaki değişimleri ise Şekil 7a ve 7b ile 

verilmiştir. 

Her iki durumda da, PF ve TPF değerleri dim oranı arttıkça 

düşmektedir. Sinusoidal gerilimde ölçülen DPF değeri, şebeke 

kullanımında ölçülen değerden daha düşüktür. Aynı şekilde 

TPF için durum incelendiğinde, şebeke kullanımında ölçülen 

değer sinusoidal gerilimde ölçülen değerden daha yüksek 

çıkmıştır. TPF değerinin matematiksel ifadesi incelendiğinde 

distorsiyon katsayısının artan harmonik içerik ile daha küçük 

değerler vereceği anlaşılmaktadır. Haliyle daha yoğun bir 

harmonik içeriğe sahip olan şebeke kullanımı durumu, TPF 

değerinde sinusoidal gerilimdekine göre daha yüksek sonuçlar 

vermesi beklenen bir durumdur. 
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a) b) 

Şekil 5 : Senaryolara göre aydınlatma yükünün talep bozulumunun değişimi a) Sinusoidal gerilimde, b)Şebeke geriliminde.

  
a) b) 

Şekil 6 : Senaryolara göre güç faktörünün değişimi a) Sinusoidal gerilimde, b) Şebeke geriliminde. 

  
a) b) 

Şekil 7 : Senaryolara göre toplam güç faktörünün değişimi a) Sinusoidal gerilimde, b) Şebeke geriliminde. 
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5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, dimlenebilir bir LED armatürden uyarlanan bir 

akıllı LED aydınlatma sisteminin, farklı çalışma koşulları 

altında ait olduğu sistem içerisindeki güç kalitesine etkileri 

araştırılmıştır. Seçilen LED armatürün farklı çalışma noktaları 

için alınan gerçek ölçüm verilerinin çeşitli senaryolara göre 

çoklanması yoluyla elde edilen farklı durumlar harmonikler 

açısından yorumlanmıştır. Gerçek bir sistemden alınan 

ölçümler ile çalışmak yerine, tek bir LED üzerinden alınan 

ölçülerin çoklanması yoluyla uyarlanan bir sistem üzerinde 

çalışılarak, kontrol edilmesi mümkün olmayan sistem 

değişkenlerinden kaynaklanabilecek belirsizliklerin hariç 

tutulması sağlanabilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bilgiler 

ve kazanılan tecrübe ile gerçek bir sistem üzerinden ölçümler 

almak suretiyle çalışmanın tekrarlanması planlanmaktadır. 

Böylece bu çalışma içerisinde kabul edilen varsayımların 

ortadan kalması neticesinde sistem davranışının nasıl 

etkilendiği hakkında bilgi sahibi olunacaktır. 

Akıllı aydınlatma sistemleri ortam koşullarına göre sistem 

içerisindeki aydınlatma elemanlarını farklı çalışma 

noktalarında tutabilmektedir. Bu çalışmada, farklı aydınlık 

seviyelerine sahip olan günler düşünülerek 4 farklı senaryo 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, LED 

aydınlatma sistemlerinin dim seviyesi arttıkça TDD değerine 

katkısının azaldığı görülmektedir. Tek bir LED 

düşünüldüğünde, sistem üzerinde oluşturabileceği harmonik 

etki oldukça düşüktür ancak büyük sistemler içerisindeki 

yüksek güçlü aydınlatma sistemleri ciddi etkiler 

yaratabilecektir. Bu çalışma ile akıllı aydınlatma sistemleri 

açısından güç kalitesi başlığı altında yeni bir boyutun 

kazandırılması gerekliliği vurgulanmıştır.  
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Özetçe 

Elektrik şebeke sistemlerine entegre edilen farklı enerji üretim 

sistemleri mevcut şebeke yapısının değişmesine neden 

olmaktadır. Bu süreç elektrik şebekesinde üretim-tüketim 

dengesini sağlamada bir dizi problemi de beraberinde 

getirmektedir. Bu problemler elektrik şebeke işleticileri 

tarafından yan hizmetlerle bertaraf edilmeye çalışılır. Bu 

çalışmada, üretim-tüketim dengesini sağlayan ve tüketici 

tarafının kritik anlarda şebekeye destek olarak ekonomik 

kazanç sağlayabileceği talep cevabı programlarının rolü ve 

önemi incelenmiştir. Ülkelerde uygulanan talep cevabı 

programları ve bu programlarının Türkiye genelinde 

uygulanma potansiyeli araştırılmıştır. Ayrıca, sürdürülebilir 

şehir kavramlarının önemli bir parçası olan su dağıtım 

şebekelerinde talep cevabı programlarının kullanılabilirliği 

incelenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de en büyük enerji 

tüketim potansiyeline sahip İstanbul ili dikkate alınarak talep 

cevabı programlarının sağlayacağı faydalar sunulmuştur. Bu 

sayede, su terfi merkezlerinin elektrik enerjisi tüketimlerini, 

yürütmekte olduğu faaliyetleri sekteye uğratmadan ekonomik 

ve teknik açıdan uygun saat dilimlerine kaydırarak 

gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Böylece, elektrik şebekesi 

aşırı yüklenmelerden korunacak ve üretim-tüketim dengesi 

problemlerine çözüm sunulacaktır.  

Abstract 

Different energy generation systems integrated into the 

electricity grid systems cause the change of the existing grid 

structure. This process brings with a number of problems in 

the generation-consumption balance in the electricity network. 

These problems are tried to be eliminated with a ancillary 

services by the electricity network operators. In this study, the 

role and importance of demand response programs that 

provide the generation-consumption balance and which can be 

used by the consumer to provide economic gain in critical 

moments are examined. The demand response programs 

implemented in the countries and the potential implementation 

of this program in Turkey are studied. In this context, the 

benefits of demand response programs considering the 

Istanbul province where has the biggest energy consumption 

potential in Turkey are presented. 

In this way, 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. Thus, the electricity network will be 

protected from overloads and the solutions to the problems of 

generation-consumption balance will be provided. 

1. Giriş 

Elektrik enerjisine olan talebin hızlı artışı, bu taleplerin sürekli 

ve kesintisiz bir şekilde karşılanma isteği özellikle şebeke 

işletmecilerini farklı şebeke yönetim modelleri arayışı içerisine 

itmiştir [1]. Ayrıca fosil kaynaklardaki azalış trendi ve 

çevresel kaygıların artış, enerji verimliliği ve yenilenebilir 

enerji teknolojileri ile birlikte talep tarafının da bu denklemin 

içinde kendisine yer bulmasına sebep olmuştur [2]. Rüzgâr ve 

güneş gibi kesintili sağlanabilen yenilenebilir enerji 

kaynaklarındaki hızlı artış beraberinde belirsizlikleri ve 

dengesizlikleri de getirdiğinden talep tarafı aksiyomları her 

geçen gün önem kazanmıştır [3]. Günümüzde elektriğin 

enerjisi üretiminin yeniden yapılandırılması ile sistem 

işletmeciliği anlayışı da değişmiştir. Klasik anlayışta talep ne 

zaman olursa olsun karşılanma gibi bir istek mevcutken, yeni 
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gelişen yapıda ise sistemin en verimli olduğu zamanın 

talepteki dalgalanmanın en az olduğu dönem olduğu,  

dolayısıyla dalgalanmanın minimize edilmesi isteği 

bulunmaktadır.  

Elektrik şebekesinin güvenilir bir şekilde çalışması, üretim ve 

tüketim taraflarındaki denge ile mümkün olur. İlk bakışta bu 

denge kolay ve kontrol edilebilir bir problem olarak gözükse 

de üretim birimlerindeki zorunlu kesintiler, iletim ve dağıtım 

hatlarındaki problemler ve arz ve talebin hızlı değişimi 

sebebiyle bu denge kolay sağlanamaz. Elektrik altyapısının 

maliyet yoğun yatırımlar arasında yer alması sebebiyle talep 

tarafında alınacak aksiyomlar ve uygulanacak teşvikler altyapı 

yatırımlarına kıyasla daha ucuz olur. Bu sebeple son yıllarda 

şebeke işleticilerinin talep tarafı aksiyomlarına önem verdiği 

görülmektedir [4]. Elektrik şebekelerinin yeniden 

yapılandırıldığı bu yaklaşımla birlikte, kullanılan altyapının 

tüketim tarafıyla karşılıklı iletişim halinde olan, anlık olarak 

takip ve kontrol edilebilen sistemler olması da bir gereklilik 

halini almıştır. Akıllı şebekeler ve talep cevabı kavramları da 

elektrik şebekelerinde daha verimli ve etkin bir yönetim 

sağlama ve maliyeti düşürme amacıyla gündeme gelmiştir [5]. 

Çalışmada, talep cevabı programlarının rolü ve önemi 

incelenmiştir. Ülkelerde uygulanan talep cevabı programları 

ve bu programlarının Türkiye genelinde uygulanma 

potansiyeli araştırılmıştır. Ayrıca, sürdürülebilir şehir 

kavramlarının önemli bir parçası olan su dağıtım 

şebekelerinde talep cevabı programlarının kullanılabilirliği 

incelenmiştir. 

2. Talep Cevabı Programları 

Elektrik şebeke yatırımlarının oldukça pahalı olması 

sebebiyle, üretim ve tüketim arasında ortaya çıkabilecek 

dengesizliği minimize etmek amacıyla kullanılmaya başlanan 

talep cevabı programları, tüketicilerin talep eğrilerinde 

meydana gelen değişimleri takip eden ve elektrik fiyatlarının 

zamana göre değişimlerine cevap veren bir işletme 

yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın bir başka bir tanımı da, şebekenin 

güvenilirliği ya da elektrik satış pazarındaki fiyatlar kontrol 

dışı bir hal aldığında katılımcılara yapılan bazı ilave 

ödemelerle anlık talebi düşürme çabasıdır. Genel olarak 

tüketiciler talep cevabı programlarına üç şekilde katılım 

sağlarlar [4]. 

 Pik zaman dilimlerinde ve fiyatların yüksek olduğu 

anlarda elektrik tüketimini azaltabilir ya da durdurabilir. 

Bu davranış tüketicinin konfor şartlarından bir süre ödün 

vermesine ve kullanılan ekipmanın ayarlarının geçici 

olarak değiştirilmesine neden olabilir. 

 Diğer bir yöntemde ise tüketici pik zamanlarda ve 

fiyatların yüksek olduğu zamanlarda elektrik kullanımını 

düşürerek şebekeyi bir miktar rahatlatabilir.  

 Son tepki yönteminde ise katılımcılar kendi elektriğini 

üreterek olası tüketim değişikliklerinden şebekenin 

minimum düzeyde etkilenmesini sağlarlar. Böylece 

tüketici sadece ihtiyacı kadar elektriği şebekeden talep 

edeceğinden talep değişimi hiç ya da çok az olacaktır. 

Talep cevabı programları geleneksel olarak teşvik bazlı 

programlar ve fiyat bazlı programlar olmak üzere iki ana 

başlık altında toplanır [6]. Teşvik bazlı programlar kendi 

içinde doğrudan yük kontrolü, kesilebilir/azaltılabilir hizmet, 

geri satın alma, acil durum talep cevabı, 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.  

Şekil 1’de talep cevabı programlarını sınıflandırılması 

gösterilmiştir [7]. 

               

Şekil 1: Talep cevabı programlarının sınıflandırması 

Günümüzde şebeke işletmecileri daha çok müşteriyi 

sistemlerine dâhil etmek için yeni talep cevabı programları 

arayışı içindedir. Bu sebeple talep cevabı programlarının asıl 

amaçlarını ortaya koyan ekonomiklik, güvenilirlik ve yardımcı 

servisler gibi daha nesnel ölçütlerle sınıflandırma ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır.  

Şekil 2’de talep cevabı programlarının amaca dayalı 

sınıflandırılması gösterilmiştir [7]. 

 

 

Şekil 2: Talep cevabı programlarının amaca dayalı 

sınıflandırması 
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2.1. Talep Cevabı Programlarının Katılımcılara Sunduğu 

Fayda ve Zorluklar 

Talep cevabı programlarının en önemli noktalarından biri 

pazarın sınırlarının ve olası fırsatlarının belirlenmesidir. 

Böylece programlara katılım sağlayacak paydaşlar elde 

edeceği faydaları ya da karşılaşabilecekleri zorlukları görmüş 

olurlar. Tablo 1’de farklı katılımcılara göre faydalar ve 

zorluklar özetlenmiştir [7]. 

Tablo 1: Farklı katılımcılara göre faydalar ve zorluklar  

Piyasa 

katılımcısı 
Faydalar Zorluklar 

Halk 
Toplam enerji 

maliyetinin düşmesi 

Uygun teşviklerin 

sağlanamaması 

Düzenleyici 

Daha düşük enerji 

maliyeti- ılımlı 

piyasa 

Talep cevabını 

özendirici yolların 

belirlenmesi 

Sistem 

İşleticisi 

Garanti edilmiş 

şebeke güvenilirliği 

ve adil piyasa 

Haberleşme ve veri 

sistemlerinin 

entegrasyonu 

Enerji 

Verimliliği 

Şirketleri 

Talep cevabını 

desteklemek için 

enerji ile ilgili 

ürünlerin ve 

hizmetlerin 

kullanımı 

Herhangi bir teşvik 

alınmaması 

Talep cevabı 

hizmet 

sağlayıcıları 

Pik zamanlarda 

sanal üretim tesisi 

olarak düşük 

işletme masrafı 

Hedef pazar seçimi 

ve tahmin edilebilir 

nakit akışı 

Perakendeci 

Daha rekabet 

edebilir ve daha 

karlı 

Talep cevabı ve veri 

yönetim sistemleri 

ile ilgili personel 

alımı 

Dağıtım 

şirketleri 

Şebeke 

verimliliğinin 

geliştirilmesi 

Düzgün ve eğitimli 

perakende satış 

personeli 

Müşteriler 
Doğrudan finansal 

ödül 

Sorumluluklara 

karşı hafif kalan 

katılım faydaları 

 

Talep cevabı programlarının uygulanmasıyla enerji arzının 

genel maliyetlerinin nasıl düşürüldüğünü ve topluma nasıl 

fayda sağladığını anlatmak, programların başarıya ulaşması 

için oldukça önemlidir. Çünkü, katılımcılarda yeterli 

motivasyon sağlanamazsa beklenen teknik, ekonomik ve 

sosyal faydalar elde edilemez. Talep cevabı programlarından 

hem toplumun hem de elektrik piyasasının karşılıklı fayda 

sağlaması piyasa düzenleyicileri açısından beklenen çıktıların 

başında gelmektedir. Bu yüzden düzenleyiciler için en büyük 

zorluk talep cevabı programlarının özendirici yollarının 

belirlenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Şebeke 

güvenilirliğinin ve piyasadaki pazar payının adil olmasının 

sağlanması sistem işleticilerinin ana sorumluluklarından 

biridir. Talep cevabı programları bu konuların ikisine birden 

çözüm üretebilecek potansiyeldedir. Ancak bu hususun 

gerçekleşebilmesi için yeni iletişim ve ölçüm sistemlerinin 

entegrasyonu gereklidir. Enerji kullanan birçok ürün ve hizmet 

talep cevabı programlarına kapasite sağlayabilir. Özellikle 

enerji verimliliği danışmanlığı hizmeti veren şirketler 

hizmetlerini geliştirmede ve karlılıklarını arttırmada talep 

cevabı programlarını kullanabilmektedir. Ancak enerji 

verimliliği danışmanlığı sektörü talep cevabı programlarından 

özel destek alamamakta bu da sektör adına bir zorluk olarak 

öne çıkmaktadır. 

Perakendeciler ve dağıtım şirketleri tarafında da özellikle 

nitelikli personel bir handikap olarak talep cevabı 

programlarının başarısını sıkıntıya düşürebilmektedir. Tüm 

bunların yanında altyapı konusu da halen dünya genelinde 

akıllı şebeke ve talep cevabı programlarının önündeki en 

büyük engellerden biri olarak görülmektedir. 

2.2. Ülkelerde Uygulanan Talep Cevabı Programları 

Dünyanın birçok ülkesinde uzun süredir devam eden akıllı 

şebeke çalışmaları talep cevabı programlarının uygulanmasını 

da beraberinde getirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), Avustralya, Kanada ve Finlandiya gibi ülkelerin 

elektrik piyasasında talep cevabı programları halen 

uygulanmaktadır. Tablo 2’de bazı ülkelerdeki talep cevabı 

uygulamaları ve çeşitleri gösterilmiştir [7]. 

Tablo 2: Ülkelerde uygulanan talep cevabı programları  

Ülke İşletmeci Program Sınıfı 

ABD ISONE 

Gerçek zamanlı 

talep cevabı 
Güvenilirlik 

Gerçek zamanlı 

fiyat cevabı 
Ekonomik 

Gerçek zamanlı 

profil cevabı 
Güvenilirlik 

Gün öncesi yük 

cevabı 
Ekonomik 

ABD NYISO 

Acil durum talep 

cevabı 
Güvenilirlik 

Gün öncesi talep 

cevabı 
Ekonomik 

Kurulu kapasite 

özel durum 

kaynağı 

Güvenilirlik 

Talep tarafı 

yardımcı hizmetler 
Yardımcı 

ABD CAISO 

Acil durum talep 

cevabı 
Güvenilirlik 

Katılımcı yük 

cevabı 
Yardımcı 

Vekil talep  Ekonomik 

Avustralya NEM 

Davetli ticari ve 

endüstriyel 

program 

Güvenilirlik 

Doğrudan yük 

kontrolü 
Güvenilirlik 

Fiyat bazlı yük 

programı 
Ekonomik 

Gönüllü yük 

azaltımı 
Güvenilirlik 

Kanada IESO 

Saat öncesi yük 

dağıtımı 
Ekonomik 

Geçiş talep cevabı Ekonomik 

Acil durum yük 

azaltımı 
Güvenilirlik 

Finlandiya SK Atılabilir yük Güvenilirlik 
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3. Türkiye Elektrik Piyasasında Mevcut Durum 

Bu bölümde, elektrik fiyat oluşumuna doğrudan etkisi olan 

elektrik borsası, gün içi piyasası, gün öncesi piyasası, 

dengeleme-uzlaştırma sistemi ve günümüz şartlarında elektrik 

şebekesinde uygulanan anlık talep kontrolünün işletimi gibi 

konular Türkiye açısından incelenmiştir. 

Türkiye elektrik iletim sisteminin sürdürülebilir bir şekilde 

planlanması, işletilmesi ve kararlılığının sağlanmasında 

uygulanacak şartların belirlenmesi ile tüketicilere kaliteli ve 

yeterli elektrik enerjisi arz edilebilmesi için uygulanacak 

koşullarının belirlenmesi “Elektrik Şebeke Yönetmeliği” 

esaslarına göre gerçekleştirilmektedir [8]. Sistem işletmecisi 

rolünde bulunan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

(TEİAŞ), talep cevabı programı altında hali hazırda son 

kullanıcılara bir hizmet sunmasa da, çok yakın bir gelecekte 

bu sistemlere altyapı oluşturacak bir takım yan hizmetler 

sağlamaktadır. 

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 104’üncü maddesi uyarınca; 

işletme güvenilirliğinin sağlamak için primer frekans kontrolü, 

sekonder frekans kontrolü, bekleme yedeği hizmeti, anlık talep 

kontrolü, reaktif güç kontrolü, ve bölgesel kapasite kiralama 

gibi yan hizmetler kullanılmaktadır [9]. Söz konusu bu yan 

hizmetler tıpkı dünyada uygulanan talep cevabı programları 

gibi teknik gereksinimler ve sistem kısıtları gözetilerek yan 

hizmet anlaşmasını imzalamış veya TEİAŞ tarafından 

düzenlenen ihaleler ile belirlenmiş tüzel sistem katılımcıları 

tarafından sağlanır. Yan hizmetler arasında yer alan anlık talep 

kontrolü programının yakın gelecekte uygulamaya alınması 

muhtemel talep cevabı programları için de özellikle son 

kullanıcı tarafında bir örnek olacağını söylemek mümkündür. 

3.1. Anlık Talep Kontrolü 

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı dördüncü 

maddesinde anlık talep kontrolü “…yan hizmet anlaşması 

kapsamında yer alan tüketim tesislerinin yüklerinin anlık talep 

kontrol röleleri ile otomatik olarak kesilmesi” olarak 

tanımlanmaktadır. 

Anlık talep kontrolünde TEİAŞ tarafından düzenlenen ihaleler 

aracılığıyla sistem frekansındaki dengesizliklerin 

önlenebilmesi için sisteme katkı sağlayacak tesisler 

belirlenerek bu tesisler ile talep kontrol hizmetine ilişkin yan 

hizmet anlaşması imzalanır.  

Anlık tüketim ihalesinde belirtilen miktarın üzerinde tüketimi 

olan tesisler, kurulu bulunan anlık talep kontrol röleleri 

aracılığıyla hizmet sağlamak üzere ihalelere teklif vermektedir. 

Gelen teklifler sonrasında TEİAŞ en avantajlı maliyeti 

oluşturacak şekilde hizmeti satın almaktadır. Sistemde 

frekansın belirlenen eşik değerlerin altına düşmesi durumunda 

katılımcıların tüm talepleri TEİAŞ tarafından sonlandırılır. 

Satın alma işlemi sonrasında ödemeler aylık olarak ilgililerine 

yapılır. Hizmet alınmaması durumunda herhangi bir ödeme 

oluşmaz. Belirlenen kural çerçevesinde anlık talep kontrolü 

hizmeti azami 15 dakika sürmektedir [9].  

3.2. Dengeleme ve Uzlaştırma 

Elektrik şebekesinde arz ve talebin sürekli olarak dengede 

tutulması amacıyla bazı zamanlarda ilave yüklerin sisteme 

dâhil olması ya da bazı yüklerin sistemden atılması ihtiyacı 

oluşmaktadır. Bu dengeleme esnasında kimi katılımcılar 

alacaklı, kimi katılımcılarsa borçlu durumuna düşmekte ve 

hesap da uzlaştırma ile ortaya konmaktadır. Dengeleme 

mekanizması enerji satış kısmında gerçekleştirilen ikili 

anlaşmaları tamamlayıcı bir sistem olup gün öncesi, gün içi ve 

gerçek zamanlı faaliyetleri içermektedir. 

Gün öncesi yapılan dengeleme katılımcıların üretim veya 

tüketim planlarını gün öncesinde dengeleme amacıyla 

gerçekleştirilir ve gün öncesi piyasası aracılığıyla sağlanır. 

Gün içi dengeleme, gün içi piyasasında gerçekleşir ve 

dengeleme gün içinde olur. Gerçek zamanlı dengeleme ise yan 

hizmetler ve dengeleme güç piyasasından oluşur. Dengeleme 

güç piyasası, sistem işletmecisine gerçek zamanlı dengeleme 

için en fazla 15 dakika içinde devreye girebilecek yedek 

kapasiteyi sağlar.  

3.3. Elektrik Borsası 

Toptan elektrik piyasalarına ilişkin en kapsamlı ve en geçerli 

tanım 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun tanımlar ve 

kısaltmalar başlıklı üçüncü maddesinin (y) yapılmıştır [10].  

Enerji borsası kavramı elektrik enerjisinin gün öncesi ve spot 

piyasalarda satışını içeren bir piyasa modelidir. Bu piyasada 

arz ve talep eşleşmesi yapılarak her bir saat için fiyat endeksi 

belirlenmektedir. Çok sayıda alıcı ve satıcıya açık olması 

sebebiyle şeffaf, adil bir pazardır. Böylelikle tek bir 

katılımcının piyasayı istediği gibi yönlendirmesinin önüne 

geçilmektedir [9]. Toptan elektrik piyasasının işletilmesinde 

TEİAŞ sistem işletmecisi olarak konumlandırılırken, 12 Mart 

2015 tarihinde kurulan Elektrik Piyasaları İşletme Anonim 

Şirketi (EPİAŞ) ise piyasa işletmecisi olarak 

konumlandırılmıştır. EPİAŞ, gün öncesi ve gün içi piyasasının 

işletilmesi, uzlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 

alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması faaliyetlerini 

yürütmektedir. 

3.4. Gün Öncesi, Gün İçi ve Dengeleme Güç Piyasası 

Gün Öncesi Piyasası (GÖP), elektriğin teslimat gününden 

1 gün öncesinde elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi için oluşturulmuştur. Gün İçi Piyasası 

(GİP), elektriğin teslimat saatinden 90 dakika öncesinde 

elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için 

kullanılmaktadır. Dengeleme güç piyasası (DGP) ise gerçek 

zamanlı piyasa olarak adlandırılan ve elektriğin teslimat 

saatinde arızalar veya tahmin sapmaları sebebiyle arz ve 

talebin dengelenememesi durumlarında dengeleme faaliyetleri 

için kullanılan piyasadır. Gün öncesi, gün içi ve dengeleme 

güç piyasası ile birlikte eşleşen fiyatlarla piyasa fiyatları elde 

edilmektedir. Şekil 3’te 2018 yılı için gün öncesi piyasada 

gerçekleşen saatlik piyasa takas fiyatı (PTF)’nın değişimi 

gösterilmiştir [11]. 

 

Şekil 3: Saat bazında piyasa takas fiyatı ortalamaları 
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Şekil 3 incelendiğinde, saat 4:00’te PTF ortalaması 

187,58 TL/MWh ile en düşük değeri almaktadır. Saat 

20:00’de ise PTF ortalaması 253,46 TL/MWh ile en yüksek 

değeri almaktadır. Bu durum en düşük ve en yüksek PTF 

arasında yaklaşık %35’lik bir farkın oluşması anlamına 

gelmektedir. Ayrıca, talebin bu fiyatlara göre ayarlanabilmesi 

ciddi anlamda ekonomik faydanın sağlanabileceğini 

göstermektedir. 

Özellikle gerçek zamanlı fiyat ve yük dengelemesinin 

yapıldığı yan hizmetler ve dengeleme güç piyasası şartlarına 

göre tüketimleri planlamak ve kaydırmak, büyük tüketimleri 

olan işletmelere önemli faydalar sağlayacaktır.  

Elektrik piyasasının genel işleyiş yapısı, gün öncesi, gün içi ve 

dengeleme güç piyasası ile yan hizmetler piyasası gibi 

sistemlerin işleyişteki yeri Şekil 4’te gösterilmiştir [9]. 

 

Şekil4: Elektrik piyasasının işleyiş yapısı 

4. Şehir Su Şebekeleri İçin Talep Cevabı 

Programı Uygulama Potansiyeli 

Su ve enerji, toplumların refahı için en gerekli unsurların 

başındadır. Dünya genelinde enerji tüketiminin yaklaşık %7’si 

suyun dağıtımı için kullanılmaktadır. Nüfusun artışı ve suya 

olan ihtiyacın artması sebebiyle dünya genelinde su dağıtım 

şebekeleri hızlı bir şekilde genişlemektedir. Son 50 yılda 

dünyada su tüketimi dört katına çıkmıştır ve bu değerin 

artmaya devam edeceği beklenmektedir [12]. 

4.1. Talep Cevabı Programı Gereksinimleri 

Su şebeke sistemlerinin sürdürülebilir şehir kavramlarındaki 

rolü ve önemini anlamak açısından talep cevabı programları 

kritik öneme sahiptir. Talep cevabı programlarında sisteme ait 

tank seviyesi, akış miktarı, basınç gibi kısıtlar işletme 

masraflarının tespiti için öncelikli olarak belirlenir. Güç 

tüketiminin optimum seviyede kalmasını sağlayacak amaç 

fonksiyonunun minimize edilmesi için ise en uygun pompa 

çizelgeleme takvimi oluşturulmalıdır. Talep cevabı 

programlarına katılım zamanlarının belirlenmesine yardımcı 

olacak pompa çizelgeleme takvimi temelde iki çalışma 

modunu içerir. Birinci modda elektrik enerjisi fiyatında pik 

talebe göre öteleme ya da azaltma hedeflenir. İkinci modda ise 

şebeke tarafından gelecek talebe göre pik yükü azaltarak ya da 

öteleyerek teşviklerden yararlanma hedeflenir [13]. 

Su şebekeleri sistemleri için oluşturulacak talep cevabı modeli 

için bazı kısıtların göz önünde bulundurulması ve bazı 

değişkenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Su şebeke 

sistemleri için en önemli kısıt depolama alanlarında su 

seviyesinin kritik yükseklik seviyesinin (hkr) altına 

inmemesidir. Bununla birlikte, depolama kapasiteleri (Dk), 

pompa güç değerleri (Pg), pompa çalışma saatleri (Pt), pompa 

çalışma saat aralıkları (Pdt), pompalama esnasında depolama 

tesislerindeki su miktarları (Pht), saatlik elektrik fiyatı (Ef) ve 

hat Basınçları (Pmin/Pmax) gibi değişkenler belirlenmelidir. 

Daha sonra talep cevabı modelinin amaç fonksiyonu minimize 

edilecek kritere göre oluşturulmalıdır. Denklem 1’de herhangi 

bir t anında su şebeke sisteminde harcanan enerjinin 

maliyetinin minimize edilmesi için oluşturulan amaç 

fonksiyonu gösterilmiştir. 

 
𝑀𝑖𝑛   𝐶𝑛𝑡𝐸𝑛𝑡 (𝑋𝑛𝑡 )

24

𝑡=1

𝑁

𝑛=1

 
    (1) 

Burada, N pompa sayısını, C enerji maliyetini, E harcanan 

enerjiyi ifade eder. 

4.2. İstanbul İli Su Şebeke Sistemleri İçin Talep Cevabı 

Programının Gereksinim Potansiyeli 

Plansız bir şekilde büyüyen şehirler ve verimsiz işletilen su 

şebekeleri sebebiyle su temini ve dağıtımı için harcanan enerji 

maliyetleri de artmıştır. Örneğin, Türkiye’de 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 elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık 

2.093.000.000 kWh’e ulaşmıştır. Tüketilen elektrik enerjisinin 

yıllık maliyeti ise takribi 916 milyon TL’ye karşılık 

gelmektedir. 2018 verilerine göre İBB’deki elektrik enerjisi 

tüketiminin yaklaşık %70’lik kısmını (1.457.382.293 kWh) 

İSKİ oluşturmaktadır. İSKİ tarafından harcanan elektrik 

enerjisinin yaklaşık %64’lük kısmı ise su terfi merkezlerinde 

tüketilmektedir [14]. Bu oran İSKİ’nin ciddi bir kurulu güce 

sahip olduğunu ve her yıl elektrik enerjisi giderlerine önemli 

bir bütçe ayırması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle 

elektrik şebekesinde meydana gelen acil durumlarda veya 

üretim-tüketim dengesinden kaynaklı zorlanmalarda İSKİ 

tarafında yapılacak elektrik enerjisi tüketimindeki kısa süreli 

ötelemelerin büyük faydalar sağlayacağı açıktır. 

Günlük olaylara, sosyal yaşantıya, sıcaklığa, bölgeye göre 

değişebilmekle birlikte 24 saatlik ortalama su tüketim eğrisi 

ise Şekil 5’te gösterilmiştir [15].  

 

 

Şekil5: Günlük ortalama su tüketim eğrisi 
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Özellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde pik yapan su 

kullanım talebi gün içinde değişiklikler gösterirken gece 

oldukça azalmaktadır. Örneğin; İSKİ verilerine göre, 2010 

yılında 2.548.785 m3/gün olan en yüksek su tüketimi yaklaşık 

758.000 m3 artış göstererek 2018 yılında 3.307.746 m3/gün 

olarak gerçekleşmiştir [14]. En yüksek su tüketim 

değerlerinin, elektrik tüketiminin de en çok gerçekleştiği 

Haziran-Ağustos ayları arasında meydana gelmiş olması 

nedeniyle, talep cevabı programlarının iyi analiz sonrasında 

ciddi bir yükü kaydırma potansiyeline sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Enerji, ekonomi ve çevresel duyarlılık kavramlarının 

birleşiminden ortaya çıkan sürdürülebilir anlayışı ile birlikte 

şehir su şebekelerinde enerji maliyetlerinin ve verimliliğin 

arttırılması oldukça önemli bir hal almıştır. [16]. 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. Yerel yönetimler için en büyük tüketim 

alanının su şebekeleri olması sebebiyle çalışmada inceleme 

alanı olarak bu konuya odaklanılmıştır. 

İçme ve kullanma suyu uygulamalarında talep cevabı 

programları kullanılarak zaman kaydırma ve depolama 

çalışmalarının yapılması şebeke için çok ciddi rahatlamalara 

sebebiyet vereceği ve şebeke güvenliğini sağlayacağı 

belirtilmektedir. Bu çalışmaların sadece ekonomik değil aynı 

zamanda sosyal olarak da yararlar sağlayacağı ifade 

edilmektedir [17]. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, sürdürülebilir şehir kavramlarının önemli bir 

parçası olan su dağıtım şebekelerinde talep cevabı 

programlarının kullanılma potansiyeli incelenmiştir. Talep 

cevabı programlarından elde edilecek fayda İstanbul örneği ile 

açıklanmıştır. İstanbul örneğinde görüldüğü üzere doğru 

zamanda yapılan pompalama işlemleri ile özellikle elektrik 

tüketiminin arttığı yaz aylarında elektrik tüketimi kritik 

zamanlarda %60’lara kadar azaltılarak hem ekonomik hem de 

teknik açıdan fayda elde edilmesinin mümkün olduğu 

sonucuna varılmıştır. Talep cevabı programlarının diğer 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de su terfi istasyonları için 

uygulanmaya başlanması ile ciddi bir enerji verimliliği 

sağlanacağı ve sürdürülebilir şehir kavramlarına katkı 

sunulacağı görülmektedir.  

Sonuç olarak, 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. 

Gelecek çalışmalarda, talep cevabı programları için şehirler 

özelinde kısıtların ve değişkenlerin belirlenerek amaç 

fonksiyonunun oluşturulması ve enerji tasarruf 

potansiyellerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 
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Özetçe  

Rüzgâr ve Fotovoltaik (FV) güneş enerji sistemlerinin 

kullanımı arttıkça dağıtık şebeke kavramı da uygulamada 

gittikçe artan bir hızla yer almaktadır. Artık yerleşim 

yerlerinin hemen yanı başında hatta içinde kurulan rüzgâr 

enerji santralleri (RES) ve FV güneş enerji santralleri (GES) 

ile de elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanmaktadır. Ancak RES 

ve FV GES gibi kaynaklar beraberlerinde yeni sorunlar da 

getirmektedirler. Çünkü bu kaynakların elektrik dağıtım 

şebekesine bağlantı sağlayabilmesi için birer harmonik 

üreteci olan doğrultucu, evirici, gibi dönüştürücülerin 

kullanılması zorunludur. Tabii bu da kayıp demektir. Bu 

proje, yapısında birden çok RES ve FV GES bulunduran 

dağıtık üretim ve tüketim birimlerine sahip şebekedeki 

harmonikleri tespit edip, bunları giderecek dinamik 

filtrelerin geliştirildiği bir platform oluşturuldu ve 

harmoniklerin giderilmesi için gerekli dinamik filtre 

tasarımları yapılarak performansları denendi. Dinamik filtre 

tasarımı sadece filtrenin yapısını değil, bulanık mantıkla 

yapılan kontrolünü de kapsamaktadır. Proje ile dağıtık 

şebekelerde enerji verimliliği, süreklilik ve güvenirlilik artışı 

sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Güç Kalitesi, Harmonik, GES, RES, 

Bulanık Mantık 

Abstract 

The concept of distributed grid has taken its place with a 

high interest as wind and photovoltaic (PV) solar power 

installations keep increasing. Wind energy systems (WES) 

and solar PV systems (PVS) are installed right next to the 

residential areas to supply power, too.  Both WES and PVS 

are connected to the grid through converters, which generate 

harmonics causing additional heat losses. A small test 

platform consisting of some WES and PVS units has been 

established in this study. The platform can be used to detect 

and eleminate the harmonics by designing and using proper 

dynamic filters. Dynamic filter design includes not only 

component topology but also the control process done by a 

fuzzy logic controller. Energy efficiency, sustainability and 

reliable operation of sample-distributed network have been 

achieved in this project. 

Keywords—Power Quality, Hsrmonics, WES, PVS, Fuzzy 

Logic Control 

I. GİRİŞ 

Rüzgâr ve Fotovoltaik (FV) güneş enerji sistemlerinin 

yaygınlaşmaya başlamasıyla elektrik dağıtım şebekelerinin 

yapısı da değişmeye başlamıştır. Hava kirliliğini azaltıp, 

Kyoto protokolünde hedeflenen emisyon değerlerinin 

altına düşürmek için dünyadaki bir çok duyarlı ülke gibi 

Türkiye de Elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir 

kaynaklara yönelmiştir. Elektrik enerjisi üretiminde dışa 

bağımlı kaynakların kullanımını azaltmak da yenilenebilir 

kaynaklara yönelmenin diğer bir nedenidir. Son yıllarda 

uygulanan enerji politikaları sonucu elektrik enerjisi 

üretiminde hidrolik, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi 

yenilenebilir kaynakların kullanımı artmıştır [1,2].  

Enerji politikalarında rüzgâr ve güneş enerjisine yönelmek, 

dağıtım şebekelerinin yapısında da değişimlere yol 

açmaktadır. Çünkü artık sadece uzaktaki elektrik 

santrallerinde üretilen gücün dağıtımı değil, tüketim 

merkezlerinin hemen yanı başındaki rüzgâr ve güneş enerji 

sistemlerinde üretilen gücün de dağıtılması gerekmektedir. 

Uzakta üretilip iletilen güç ile üretildiği yerde dağıtılan 

gücün karakteristiklerindeki farklılıklar bu güçlerin aynı 

şebekede dağıtılmasında da farklı ve yeni sorunlara yol 

açmaktadırlar. Bilindiği gibi, tüketim birimleriyle iç içe 

üretim yapılması dağıtık üretim, bu şebekelere de dağıtık 

şebekeler denilmektedir. Dağıtık şebekelerin verimli ve 

sorunsuz işletilmesi bu şebekelerden alınan verilerin hızlı 

iletimi, değerlendirilmesi ve sistemin kontrol edilmesine 

bağlıdır [3,4]. Üretilen kontrol işaretleriyle gerekli 

anahtarlamalar yapılarak dağıtık şebekenin yönetilmesi ve 

işletilmesi gerekir. Buna dağıtım şebekesinin korunması da 

eklenebilir. Alınan verilerin iletilmesi, değerlendirilmesi, 

kontrol, işletme ve koruma amacıyla kullanılması akıllı 

şebeke altyapısını oluşturmaktadır. Dağıtık ve akıllı 

şebekelerin var olanlara göre yapısal farklılıkları farklı 

problemler oluşturduğundan çözüm için de farklı 

yaklaşımlar gerekmektedir [5].  Bu konudaki Ar-Ge 

çalışmaları yoğun bir şekilde sürmektedir [6]. 

RES ve GES ile beslenen şebekeler bu sistemlerdeki 

doğrultucu, evirici ve kıyıcı gibi dönüştürücülerden 

kaynaklanan harmonikler içerirler. Güç kalitesini artırmak 

için bu harmoniklerin minimize edilmeleri gerekir [7,8]. 

Önerilen proje kapsamında dağıtık güç şebekelerinde güç 
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kalitesi ile ilgili çalışmalar yapabilmek için bir platform 

oluşturulmuştur. Bu amaçla bir dağıtık şebeke modeli 

oluşturularak simülasyon çalışmaları yapılıp, prototipi 

gerçekleştirilmiştir. Harmonik etkiler prototip üzerinde 

gözlenerek güç kalitesini artıracak dinamik filtre 

tasarımları denenmiştir. Dinamik filtre tasarımı sadece 

filtrenin yapısını değil, kontrolünü de kapsamaktadır. 

Kontrol aşamasında LabView ortamında bir Bulanık 

Mantık Denetleyici (BMD) tasarlanmış ve gerçek zamanlı 

kullanılmıştır. BMD denetleyicinin bulunduğu PC ile 

gerçek sistem arasında veri aktarımı oluşturulmuş ve 

LabView ortamında tasarlanan yazılım ile sistem kontrolü 

geliştirilmiştir.  

II. DİNAMİK HARMONİK FİLTRE 

Önerilen dinamik filtrenin blok şeması Şekil 1 de 
verilmiştir. Dinamik filtre, sistemde bulunan harmonik akım 
ve gerilim bileşenlerini ölçerek bunları azaltıcı yönde 
bileşenler üretip harmonik akımları minimize eder. Aktif 
filtreler, pasif filtrelere oranla daha pahalı sistemlerdir. 
Buna karşın çok sayıda harmonik frekansı için 
ayarlanabilmektedirler. Ayrıca mevcuk sistemde değişiklik 
yapıldığı durumlarda bile oluşan harmonikleri yok etmeye 
devam ederler. Bu durum pasif filtrelere göre en büyük 
üstünlükleridir. Aktif güç filtesi, akım kontrol devresi, 
dönüştürücü ve harmonik belirleme bloğu olmak üzere üç 
kısımdan oluşur. Bu filtreler güç kalitesini artırır ve hiçbir 
şekilde harmonik üretmez ya da harmonik derecesini 
artırmaz.  

Harmoniklerin seviyesini belirli limitlerde tutmak 
amacıyla çeşitli standartlar getirilmiştir. Harmonik 
büyüklüklerin sınırlanmasını amaçlayan standartlarda çok 
yaygın olarak kullanılan Toplam Harmonik Bozulması  
(Total Harmonik Distortion: THD) gerilim ve akım için (1) 
ve (2) bağıntıları ile hesaplanır.  

𝑇𝐻𝐷𝑉 =
√∑ (𝑉𝑛)

2∞
𝑛=2

𝑉1
                                    (1) 

     𝑇𝐻𝐷𝐼 =
√∑ (𝐼𝑛)

2∞
𝑛=2

𝐼1
                                     (2) 

Güç kalitesi elektrik güç dağıtım sistemlerinde her 
zaman çözülmesi gereken önemli bir konu olmuştur. Bu 
problem dağıtık şebekelerde de önemini sürdürmektedir. 
Çünkü yüklere ek olarak dağıtık şebekelerin yapısında yer 
alan RES ve GES de birer harmonik kaynağıdır. Dolayısıyla 
harmoniklerin giderilerek güç kalitesinin artırılması daha da 
önem kazanmaktadır [9,10].  

Bu çalışmada yapısında birden çok RES ve FV GES 
bulunduran dağıtık üretim ve tüketim birimlerine sahip 
şebekedeki harmonikleri tespit edip, bunları giderecek 
dinamik filtrelerin geliştirilebileceği bir platform Şekil 
2’deki gibi oluşturulmuştur. Oluşturulan platformda küçük 
bir dağıtık şebeke kuruldu ve bu şebekedeki harmoniklerin 
giderilmesi için gerekli dinamik filtre tasarımları yapıldı. 
Değişen yük durumlarında filtrenin harmonik değişimlerini 

izleyip, uyumlu çalışmasını sağlamak için bulanık mantıkla 
tabanlı bir denetleyici tasarlanarak uygulanmıştır.  

 
Şekil 1. Dinamik Filtre Blok Diyagramı 

 
RES’lerin dağıtım şebekesine bağlanabilmesi için 

Simulink ortamında gerekli ara yüzün tasarımı yapılmıştır. 
Tasarlanmış olan güç düzenleyici ara yüz DA-AA 
dönüştürücü ve bir dinamik güç filtresinden oluşmaktadır. 
Güç filtresi, RES tarafından üretilen veya şebeke bağlantı 
noktasındaki güçte meydana gelen değişimlerin olumsuz 
etkilerini gidermek üzere aktif görev yapmaktadır. 

 

              Şekil 2. Dinamik Filtre Bulunan Örnek Şebeke [11] 
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III. BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ 

Bulanık mantık konusunun temel yapıtaşı bulanık 
kümedir. Bulanık kümeler, üyelik fonksiyonları ile 
karakterize edilirler. Aslında bu üyelik fonksiyonlar da birer 
bulanık sayıdan başka bir şey değildir. Bulanık mantık, 
üyelik fonksiyonu ve bulanık sayı gibi kavramların iyi 
anlaşılabilmesi için öncelikle bulanıklık kavramının 
anlaşılması gerekir [12]. BMD, veri, bilgi işleme, çıkarım 
ve durulaştırma ünitelerinden oluşur. Çıkarım ünitesi karar 
verme işlemini gerçekleştirirken; bilgi tabanına giderek 
oradan üyelik fonksiyonları ile ilgili bilgileri ve değişik giriş 
değerleri için tespit edilmiş kontrol çıkış bilgisini 
almaktadır. Bu sebeple kontrol işlemi süresince veri tabanı 
ve çıkarım ünitesi sürekli birbiri ile ilişki halinde 
bulunmaktadır. Bilgi tabanının kural tabanı ünitesi, giriş 
çıkış arasındaki bağıntıyı tanımlayan bir dizi bulanık 
kuralları içermektedir. Bu kurallar genellikle if x then y else 
z gibi koşul cümlelerinden oluşan bir bütünü temsil 
etmektedir.    

Çıkarım ünitesi (inference engine), bulanıklaştırma 
ünitesinden gelen bulanık değerleri, kural tabanındaki 
kurallar üzerinde uygulayarak bulanık sonuçlandırma 
işlemini gerçekleştirmektedir. İlk olarak bulanıklaştırma 
ünitesinden gelen bulanık bilgiler kural tabanında yerine 
konarak aktif kurallar tesbit edilmektedir.  

Durulaştırma (defuzzifier) ünitesinin görevi, çıkarım 
ünitesinden gelen bulanık kontrol işaretini sayısal değer 
biçimine dönüştürmektedir. [11]. 

Filtrenin kontrolünü sağlamak için BMD denetleyici 
içerisinde gerçekleştirilen işlemler şu şekilde özetlenebilir; 
bir akım değeri referans olarak belirlenerek sistemden 
alınan akım değeri ve bu akımın yüksek geçiren filtre 
geçirildikten sonraki değeri toplanır ve BMD girişine 
gönderilerek denetleme işlemi gerçekleştirilir. Denetleyici 
de oluşturulan kontrol sinyali PWM generatör ile Şekil 1 de 
gösterilen anahtar 1 ve anahtar 2 için tetikleme sinyali 
üretilir. Bu iki anahtar birbirlerine zıt şekilde çalışmaktadır. 
Yani ikisi aynı anda açık veya kapalı konumda 
bulunmamaktadır. Anahtar 1’in kapalı olduğu durumda iken 
kapasite grubu şebekeye seri RL üzerinden bağlanırken 
anahtar 2’nin kapalı olduğu konumda ise bu kısa devre 
konumunda olduğundan RL üzerinden geçmeyip anahtar 2 
nin üzerinden devresini tamamlayıp kapasite grubu yıldız 
bağlı şekilde şebekeye bağlanmış olur. Bu şekilde sistemde 
meydana gelen güç değişimleri dengelenmektedir. 
Kullanılan kontrol algoritması Şekil 3’de verilmiştir. 

 

          Şekil 3. Dinamik Filtrenin Kontrol Algoritması 

BMD, akım değeri üzerinden kontrol sağlamaktadır. 
Belirlenen referans değere göre filtrenin kontrolü yapılarak 
akım harmonikleri minimize edilmiştir. BMD’de kullanılan 
kural tablosu Tablo I de verilmiştir. Burada;      NB=Negatif 
Büyük,  NK=Negatif Küçük, SS=Sıfır, PK=Pozitif Küçük 
ve PB=Pozitif Büyük anlamına gelmektedir. E hata, de 
hatadaki değişim olup (3) ve (4) deki gibi hesaplanırlar. 

e(k)=r(k)-h(k)                                                (3) 

de(k)=e(k)-e(k-1)                                          (4) 

Akım hata değeri (e(k)) ile bir önceki hata değeri 
arasında fark (de(k)) için belirlenen aralıklar için 5x5’lik 
kural tablosu ile Tablo I deki gibi toplamda 25 kural 
oluşturulmuştur.  

BMD’nin giriş uzayları e(k) hata ve de(k) hatadaki 
değişimdir. Çıkış uzayı ise kontrol işaretindeki değişim 
du(k) dır. Çıkış uzayı da giriş uzayları gibi 5 alt bulanık 
kümeye bölünmüştür. Tablo I de giriş ve çıkış uzayları ilgili 
indislerle gösterilmişlerdir. 

Tablo I in kullanımı aşağıdakine benzer önerme ifadeleri 
ile yapılır. 

If e(k) is NBe and de(k) is NBde then du(k) is NBdu 

Else if e(k) is NBe and de(k) is NKde then du(k) is NBdu 

Else if e(k) is NBe and de(k) is PBde then du(k) is SSdu 
…………………. 

 

Tablo 1. Simetrik olarak düzenlenmiş kural tablosu 

    de(k) 
e/(k) 

NBde NKde SSde PKde PBde 

NBe NBdu NBdu NKdu NKdu SSdu 

NKe NBdu NKdu NKdu SSdu PKdu 

SSe NKdu NKdu SSdu PKdu PKdu 

PKe NKdu SSdu PKdu PKdu SSdu 

PBe SSdu PKdu PKdu PBdu PBdu 

    

IV. SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar Şekil 4 ve Şekil 
5’de verilmiştir. Şekil 4 de Rüzgar enerji sisteminin bağlı 
olduğu durumda 3 fazlı hat gerilimlerinin değişimi filtresiz 
durum için verilmiştir. Bu gerilimlerdeki bozulmalar gözle 
net bir şekilde belirgindir. Şekil 5’da ise dinamik filtrenin 
kullanıldığı duruma ait 3 fazlı gerilimler verilmiştir. 
Filtrenin etkisi gerilim grafiklerinden rahatça 
görülebilmektedir. Bu çalışmada küçük güçlerin yer aldığı 
bir prototip kullanıldığı için güç ve oluşan harmonik 
değişimleri de küçük kalmakta ve filtrenin etkisi az 
olmaktadır. Güç ve harmonik değişimlerin daha fazla 
olduğu uygulamalarda dinamik filtre daha etkili olacaktır. 
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Şekil 4. Şebekeye Bağlanmış RES Sisteminin Filtresiz Durumda 

Gerilim Grafiği 

 

 

 
Şekil 5. Şebekeye Bağlanmış RES Sisteminin Filtre Etkisinde 

Gerilim Grafiği 

 

V. DEĞERLENDİRMELER 

     Bu çalışma güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilen enerjinin şebeke tarafından 
kullanılırken daha verimli ve kaliteli olması amacıyla 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda RES ile şebeke veya yük 
bağlantılarında kullanılan arayüzlerde dalgalanmalar ve 
harmoniklerin düzeltilmesi kısmında önemli problemler 
bulunmaktadır. RES şebeke bağlantılarının uygun 
tasarımlarla daha verimli hale getirilmeleri mümkündür. 
Güç değişimlerini ortadan kaldırarak gerilim ve frekans 
dalgalanmalarını önleyecek şekilde ara yüzlerin 
tasarlanması bahsedilen verim ve kaliteyi olumlu yönde 
etkileyecektir. Bağlantı ara yüzüne eklenen dinamik filtre 
ve bu filtrenin kontrolü ile istenilen güç dengesi sağlanıp,  
gerilim ve frekans dalgalanmaları azaltılabilir. Önerilen 
dinamik filtre de bu anlamda harmonik değerlerin 
azaltılması amacıyla yapılmıştır.  
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