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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü 
Adaptive Cruise Control on Electric Vehicles 

 
Günümüzde büyük şehirlerdeki en büyük sorunlardan biri trafik ve buna bağlı olarak trafik 

kazalarıdır. Bu trafik kazalarının %1’i yol, %1’i yolcu, %5’i araç faktörüne bağlıdır. Geri kalan %93, 
sürücünün dikkatsizliği, ihmalkârlığı ve kurallara uymaması sonucu gerçekleşir.  

Uyarlamalı hız kontrolü sayesinde bu kazalar çok büyük ölçüde azalacaktır. Zira en çok ihmal 
edilen trafik kuralı olan takip mesafesi kuralını sürücü ihmal edemez, sürücünün dikkatinin dağıldığı 
bir anda araç kendiliğinden yavaşlayacağı için kaza olasılığı düşer ve kazalar azalır. 

Normal bir insanın tepki hızı ile bilgisayar destekli sürüş sistemlerinin tepki süresini 
karşılaştırmak amacıyla yapılan araştırmalar sonucu, genç bir insan için, yola çıkan yabancı cisim ile 
frene basma arasındaki süre en hızlı 0,3 saniye olarak tespit edilmiştir. Bu süre sürücünün dikkat 
durumu ve yaşına bağlı olarak 1,5saniyeye kadar çıkmaktadır. Yani olaya bu açıdan baktığımızda, 
sürücü tam konsantrasyon halinde olsa bile, 5MHz’lik basit bir mikro işlemciden bile daha hızlı 
olamaz. 

Bilgisayar kontrolünün uygulanması bu süreyi elimine edecek, ayrıca insan hatalarının ortadan 
kalkmasını sağlayacaktır. Bütün bunlara ek olarak, bu araç ve anayol otomasyon sisteminin, kaza 
risklerini azaltacağı, güvenliği ve anayol akış kapasitesini artıracağı ve yakıt tüketimini azaltacağı 
düşünülmektedir.  

Bu acil durumların yanı sıra, dur-kalk şehir trafiğinde ACC sistemli araç öndeki aracı otomatik 
olarak takip edeceğinden sürücü daha az yorulacaktır. 

Bu raporda göz önünde bulundurulan otomasyon sistemi, istenmeyen sürüş rutinlerinden 
sürücüyü rahatlatacak bir sürücü asistan sistemi olan ACC (Adaptive Cruise Control) sistemidir. 

ACC sistemine sahip bir araç, önünde bulunan bir sensör ile önündeki araç arasındaki mesafe ve 
hız farkını tespit eder. Yapılan ölçümlere dayalı olarak bilgisayar aracın hızlanması ya da yavaşlaması 
yönünde uygun komutu gönderir. ACC araç denetleyicisinin iki amacı vardır. Birincisi, takip 
mesafesinde bir araç bulunmadığı zaman sürücü tarafından belirlenen hızı sürdürmektir. Bu kısım 
alışılmış CC (Cruise Control) sistemine benzer olan hızı sabitleme durumudur. İkincisi ise, aracın 
hızını uyarlayarak önündeki araç ile olan güvenlik mesafesini korumasıdır. Bu kısım ACC sisteminin 
araç takip durumudur. ACC sistemi genel olarak aşağıdaki alt sistemleri içerir; 

� Freni harekete geçirme sistemi 
� Gaz kelebeği harekete geçirme sistemi 
� Mesafe sensör sistemi 
� Araç kontrol birimi 
� Kullanıcı ara yüzü  
Bütün bunlara ek olarak ACC sistemi sürücünün yerine geçmez. Etkin hale getirildikten sonra, 

sürücü gaz ya da fren pedalına bastığında ACC sistemi devreden kolaylıkla çıkarabilir. 
 

 

 

 

 



II. Amaç  

 
Bu projenin birden fazla amacı vardır. Önem sırasına bağlı olmamak üzere sıralamak gerekirse; 
 

1.  İlk amacı, yerli otomobilin üretim sürecine katkıda bulunmak ve bu sürece destek olmaktır. 
Bu proje Tübitak’ın “Öncelikli Alanlar” çağrı metninde bulunmaktadır. Bu projenin kapsamı “OTO-
102 kodlu Elektrikli ve Hibrid Elektrikli Araçların Dinamiği ve Kontrolü Çağrı Metni” başlığı altında, 
1003 kodlu “Tübitak Öncelikli Alanlar”da bulunmaktadır. Tübitak çağrısından 1 sene öncesinde 
bitirme projesi olarak bu konuyu aynen yapmış olmamız, talep ettiğimiz desteğin ne kadar yerinde 
olduğunu göstermektedir.  
 
2. İkinci amaç trafik kazalarını ve buna bağlı olarak can ve mal kayıplarını azaltmaktır. Bu bahsi geçen 
amaç da kendi içerisinde birden fazla faydaya sahiptir; ilk olarak insanların can kayıplarını ve/veya 
yaralanmalarını önlemek, ikinci olarak maddi hasarlı kazalarda harcanacak milyonlarca liranın önüne 
geçmektir. 
 
3. Trafik ve çevre kirliliği günümüzün en büyük problemlerindendir. Elektrik motorlu araçları 
kullanarak CO2 emisyonunu sıfıra düşürmek, içten yanmalı motorlu araçlara olan bağlılığı azaltmak 
amaçlarımız arasındadır. 
 
4. Dördüncü olarak bu sistem sürücüyü sürüş rutinlerinden kurtaracak, uzun yolda ve/veya 
sıkışık şehir trafiğinde sürücünün daha az yorulmasını sağlayacaktır. 
 
5. Son olarak tasarım sırasında eğer %5’lik bir gecikme (hysteresis) aralığı bırakılırsa bu yakıt 
tasarrufu sağlayacaktır. 
   

Tüm dünyada hızla tükenen enerji kaynakları yerini alternatif enerjilere bırakmaktadır. Günlük 
hayatta en çok kullandığımız taşıtlarda da fosil yakıtlar, yerini ilk etapta hibrid motorlu araçlara, 
ardından hidrojen, güneş ve şarj edilebilir (akülü) araçlara yani elektrik motorlu araçlara bırakıyor.  

Hızla artan enerji talebi karşısında yerkürenin fosil yakıtlarına dayalı enerji kaynakları, yaklaşık
bir insan ömrüne eşdeğer bir süre içinde tükeneceği düşünülmektedir. Fosil yakıtların tüketiminin
neden olduğu zehirli atıklar ve sera etkisi de küresel ısınmaya neden olmakta, çevreyi tehdit etmektedir.
Bu tehlikeler karşısında çaresiz kalmayan bilim insanları, alternatif enerji kaynaklarına yönelmektedir. 

Dünyanın giderek artan enerji gereksinimini çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak
sağlayabilecek teknolojiler hidrojen, güneş, rüzgar ve ya Lityum-iyon bataryalar gibi enerji kaynaklarıdır. 
Örneğin daha önce üzerinde çalıştığımız Hidromobil araçlarının yakıtı olan hidrojenin insan ve çevre 
sağlığını tehdit edecek bir etkisi yoktur. Ayrıca üretimi petrol kadar zahmetli değildir, taşınması 
güvenlidir ve ulaşım araçlarından ısınmaya, sanayiden mutfaklarımıza kadar her alanda yararlanılabilecek 
bir enerji kaynağıdır. 

Dünyada gelişmiş ülkelerin yatırımları artık alternatif yakıtları araştırma geliştirme üzerine 
yoğunlaşmıştır. Gerek sosyal gerekse askeri alanda yakıt ve enerjiye duyulan ihtiyaç göz önüne alınacak 
olursa alternatif enerji kaynaklarının bizler içinde ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu proje ile 
dünyadaki bilimsel gelişmelerin, ülkemizde de üniversitemiz aracılığıyla takibi ve uygulamasının 
yapılması, dünyadaki teknolojilerin yakalanmasına yönelik yapılacak olan çalışmalara önayak olacak 
şekilde geliştirilmesi uygun olacaktır. 

 
Bütün bunların yanı sıra içten yanmalı motorlara sahip araç üretmek konusunda dünyanın 

gerisinde kaldığımız tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bu, elektrik motorlu araçlar için söylenemez. 
Henüz gelişmekte olan bu teknoloji, üzerine gidilirse, gelişmekte olan ülkemizi gelişmiş ülkeler arasına 
yapılacak yerli üretim ve ihracatla çıkartacaktır. 



Biz bu projeye başlarken gelecekte elektrik motorlarının kontrolünün hayatımızda daha önemli 
bir yerde olacağını bunun yanı sıra elektrikli araç üretmenin önemi gibi konuları düşündük. 
Bitirdiğimiz zaman ise Tübitak bizim bu ön görümüzü haklı çıkartarak bir çağrı metni yayınladı.  

Çağrı metninde bu proje, “OTO-102 kodlu Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçların Dinamiği ve 
Kontrolü Çağrı Metni” başlığı altında, 1003 kodlu “Tübitak Öncelikli Alanlar”da bulunmaktadır. 
Metinde aynen şu ifadelere yer verilmiştir; 

 
“ Ülkemiz otomotiv sanayinde taşıt dinamiği ve kontrolü konusundaki çalışmalar yurtdışında 

yaptırılmakta ve bilimsel ve teknolojik açıdan yurt içinde yeterli birikim sağlanamamaktadır. Elektrikli 
ve hibrit elektrikli araçlar ise konvansiyonel araçlara kıyasla oldukça farklı alt sistemlerden 
oluştuğundan dolayı, taşıt dinamiği ve kontrol uygulamalarının bu tür araçlar için yeniden ele alınması 
gerektiği açıktır. Bu nedenle elektrikli ve hibrit elektrikli araçların dinamiği ve kontrolü konusu hem 
gelişmeye açık, hem de bu konudaki yurtdışı bağımlılığımızı gidermek için bir fırsat ve ülkemizin 
uluslararası pazarda söz sahibi olabileceği bir alan olarak değerlendirilmektedir. 

 
 Ülkemizin elektrikli ve hibrit elektrikli araçlara özel taşıt dinamiği ve kontrolü sistem ve 

teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi ve teknoloji üreterek bu konuda dünyada söz sahibi 
olabilmesi bu çağrı konusunun temel amacını oluşturmaktadır. ” 

 
Tübitak çağrısından bir sene öncesinde bitirme projesi olarak bu konuyu aynen yapmış 

olmamızın Ankara Üniversitesi’nin adına ve saygınlığına katkı sağlayacağını ve bize verilen 
desteklerin ise gerekli şekilde değerlendirildiğini göstermekte olduğunu düşünüyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Materyal ve Yöntem  

Bu başlık altında materyal, yöntem, analiz ve bulgular tek bölümde verilmiştir. 

 

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA UYARLAMALI HIZ KONTROLÜ 

BÖLÜM 1 

1.GİRİŞ 

1.1.Uyarlamalı Hız Kontrolü (Adaptive Cruise Control) Nedir ve Ne işe yarar? 

Günümüzde büyük şehirlerdeki en büyük sorunlardan biri trafik ve buna bağlı olarak trafik 

kazalarıdır. Bu trafik kazalarının %1’i yol, %1’i yolcu, %5’i araç faktörüne bağlıdır. Geri kalan %93, 

sürücünün dikkatsizliği, ihmalkârlığı ve kurallara uymaması sonucu gerçekleşir.  

Uyarlamalı hız kontrolü sayesinde bu kazalar çok büyük ölçüde azalacaktır. Zira en çok ihmal 

edilen trafik kuralı olan takip mesafesi kuralını sürücü ihmal edemez, sürücünün dikkatinin dağıldığı 

bir anda araç kendiliğinden yavaşlayacağı için kaza olasılığı düşer ve kazalar azalır. 

Normal bir insanın tepki hızı ile bilgisayar destekli sürüş sistemlerinin tepki süresini 

karşılaştırmak amacıyla yapılan araştırmalar sonucu, genç bir insan için, yola çıkan yabancı cisim ile 

frene basma arasındaki süre en hızlı 0,3 saniye olarak tespit edilmiştir. Bu süre sürücünün dikkat 

durumu ve yaşına bağlı olarak 1,5saniyeye kadar çıkmaktadır. Yani olaya bu açıdan baktığımızda, 

sürücü tam konsantrasyon halinde olsa bile, 5MHz’lik basit bir mikro işlemciden bile daha hızlı 

olamaz. 

Bilgisayar kontrolünün uygulanması bu süreyi elimine edecek, ayrıca insan hatalarının ortadan 

kalkmasını sağlayacaktır. Bütün bunlara ek olarak, bu araç ve anayol otomasyon sisteminin, kaza 

risklerini azaltacağı, güvenliği ve anayol akış kapasitesini artıracağı ve yakıt tüketimini azaltacağı 

düşünülmektedir.  

Bu acil durumların yanı sıra, dur-kalk şehir trafiğinde ACC sistemli araç öndeki aracı otomatik 

olarak takip edeceğinden sürücü daha az yorulacaktır. 

Bu raporda göz önünde bulundurulan otomasyon sistemi, istenmeyen sürüş rutinlerinden 

sürücüyü rahatlatacak bir sürücü asistan sistemi olan ACC (Adaptive Cruise Control) sistemidir. 

ACC sistemine sahip bir araç, önünde bulunan bir sensör ile önündeki araç arasındaki mesafe ve 

hız farkını tespit eder. Yapılan ölçümlere dayalı olarak bilgisayar aracın hızlanması ya da yavaşlaması 

yönünde uygun komutu gönderir. ACC araç denetleyicisinin iki amacı vardır. Birincisi, takip 

mesafesinde bir araç bulunmadığı zaman sürücü tarafından belirlenen hızı sürdürmektir. Bu kısım 

alışılmış CC (Cruise Control) sistemine benzer olan hızı sabitleme durumudur. İkincisi ise, aracın 

hızını uyarlayarak önündeki araç ile olan güvenlik mesafesini korumasıdır. Bu kısım ACC sisteminin 



araç takip durumudur. ACC sistemi genel olarak aşağıdaki alt sistemleri içerir; 

� Freni harekete geçirme sistemi 

� Gaz kelebeği harekete geçirme sistemi 

� Mesafe sensör sistemi 

� Araç kontrol birimi 

� Kullanıcı ara yüzü  

 

Bütün bunlara ek olarak ACC sistemi sürücünün yerine geçmez. Etkin hale getirildikten sonra, 

sürücü gaz ya da fren pedalına bastığında ACC sistemi devreden kolaylıkla çıkarabilir. 

 

1.2.Araç Takip Politikası 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Şekil 1.1’de arka arkaya hareket eden araçlardan oluşan bir araç dizisi verilmiştir [4]. ACC 

tasarımında en önemli problem, dizi kararlılığı ve trafik akış kararlılığıdır. Bir trafik akışı, trafik akış 

yoğunluğu (p) artarken, trafik akışının(q) da arttığı zaman kararlı olduğu gözlenir. 

Şekil 1.2’de trafik akış yoğunluğuna (p) bağlı, trafik akışının (p) grafiği verilmiştir [4].  



Trafik akış kararlılığının artması için, ACC araç mesafe politikasının tasarlanması, arzu edilen 

bir gereksinimdir. Aşağıda mesafe politikasının ve gerekli kontrol kuralının hesaplanması için bazı 

temel kurallar verilmektedir. 

 

� Mesafe politikası ve ilgili kontrol kuralı, her bir aracın tek tek kararlılığını garanti etmelidir.  

� Mesafe politikası ve ilgili kontrol kuralı, ACC sistemine sahip araçların olduğu araç dizisinde 

dizi kararlılığını garanti etmelidir.  

� Mesafe politikası kararlı bir trafik akışı oluşturmalıdır.  

Kontrol kuralı tarafından gerekli olan kontrol gücü, aracın pratikteki limitlerini geçmemelidir. 

i’nci araç için mesafe hatası şu şekilde ifade edilir;  

 

                                      �� =  �� −  �� − 1 +  ����   (1.1) 

         

Burada Ldes, i-1’inci aracın boyu olan �(� − 1)′� içeren arzu edilen mesafedir. Arzu edilen mesafe Ldes, 

aracın hızı, gibi değişkenlerin bir fonksiyonu olmalıdır. Eğer aşağıdaki durum sağlanıyorsa ACC 

kontrol kuralı, araç kararlılığını sağlıyor demektir. ����� → 0         =>  �� → 0          

 

 



Diğer bir deyişle, eğer takip eden araç sabit hızla ilerliyorsa mesafe hatası sıfıra yakınsar. Eğer 

takip eden araç hızlanıyorsa ya da yavaşlıyorsa mesafe hatası sıfırdan farklıdır. Aracın hızlanması ya da 

yavaşlaması sırasında mesafe hatasının sıfır olmayacağı beklendiği için aynı ACC mesafe politikasını 

ve kontrol kuralını kullanan bir araç dizisinde mesafe hatasının araçtan araca nasıl yayıldığını 

açıklamak oldukça önemlidir.  

ACC sistemine sahip araçların oluşturduğu bir dizide dizi kararlılığı, mesafe hatasının dizinin 

ucuna doğru yayılırken yükselmediğini garanti eden bir özellik teşkil eder. Örneğin 2. araç ile 3. araç 

arasındaki herhangi bir mesafe hatası, 6. araç ile 7.araç arasında oldukça büyük bir hataya neden 

olmamalıdır. Aşağıdaki durum sistemin dizi kararlı olup olmadığını tespit etmek için kullanılabilir: 

 	
���	
∞

≤  1 

 

   
�(�) ardışık araçların mesafe hatasına ilişkin transfer fonksiyonunu ifade etmektedir.  

    
��� =  δi
δi − 1�    (1.2)    

       

1.2.1. Sabit Mesafe Politikası 

Sabit mesafe politikasında, araçlar arasındaki mesafe, araç hızı gibi araç parametreleri göz 

önünde bulundurulmaz. Sadece 2 araç arası mesafe sabit tutulmaya çalışılır. Tahmin edileceği üzere, 

aracın hızı arttıkça fren mesafesi uzayacağından bu yöntem tercih edilmemektedir.  

Sürücü tepki süresi 0,5 saniye, fren etkisi 0,9G olmak koşuluyla, kuru asfaltta yapılan fren 

mesafesi ölçümlerinde alınan ortalama sonuçlar şu şekildedir; 

� 48km/saat ile bu sabit hızla iki saniyede alacağınız mesafe 26 metre ve durma mesafeniz 16 

metredir. 

� 72km/saat ile bu sabit hızla iki saniyede alacağınız mesafe 40 metre ve durma mesafeniz 

32metredir. 

� 96km/saat ile bu sabit hızla iki saniyede alacağınız mesafe 53 metre ve durma mesafeniz 

54metredir.  

Bu bakımdan sabit mesafe politikası dizi kararlı değildir. Bu yüzden ACC tasarımında şu ana 

kadar kullanılmamıştır. Aşağıdaki analiz sabit mesafe politikasının dizi kararlı olmadığını 

göstermektedir. 

Araçlar arasındaki mesafe şu şekilde ifade edilir; �� − 1 −  �� =  �  

 i, ACC sisteminin kurulu olduğu aracı, i-1 ise takip edilen aracı gösterir. L sabit bir değerdir. 



��, ��� =  �� − 1 −  � 

i'nci aracın mesafe hatası, 

ℰ� =  �� − �� − 1 +  � 

olarak ifade edilir. Eğer aracın ivmesi, �� =  −��ℰ� − ��ℰ� � 
olarak kabul edilirse, bu durum aşağıdaki kapalı döngü hata dinamiklerini doğurur: 

 

ℰ� � =  �� � − �� � − 1 

ℰ� � =  −��ℰ� − ��ℰ� � + �� � + �� � − 1 

Transfer fonksiyonu; 

  

ℰ�
ℰ� − 1

=
�� + ��. ��� + ��. � + �� 

          (1.3) 

mesafe hatasının yayılımını açıklar. Negatif kp ve kv değerleri, yukarıdaki transfer fonksiyonunu bütün 

frekans değerleri için kararsız yapar. Bu yüzden transfer fonksiyonu dizi kararlılık testini sağlamaz. 

Sonuç olarak herhangi bir mesafe hatası, araç dizisinde kazaya neden olacaktır. 

1.2.2.Değişken Mesafe Politikası 

1.2.2.1. Sabit Zaman Aralığı Politikası (Constant Time-Gap Policy, CTG) 

ACC sistemi tasarımında otomobil üreticileri tarafından sıklıkla kullanılan mesafe politikası, 

sabit zaman aralıklı politikadır. � =  �� �ℎ +  �  

          (1.4) 

� Tg, kullanıcı tarafından genellikle 1sn ile 2sn arasında belirlen zaman aralığıdır.  

� Vh, ACC sisteminin kurulu olduğu takip eden aracın hızıdır.  

� δ ifadesi ise durgun haldeyken takip edilen araç ile takip eden araç arasındaki mesafedir ve 

genellikle 5m-10m arasında değişir.  

CTG politikası yüksek güvenlik seviyesini garanti eder ve acil bir durumda kullanıcının tekrar 

kontrolü ele alması için gerekli zamanı sağlar. Dizi kararlılığını garanti edecek minimum zaman aralığı 

1 saniyedir ve 30m/s hızda trafik akış kapasitesini yaklaşık 3000 araç/saat değerine sınırlar. 

 

 

 



1.2.2.1.a. California Kuralı 

California kuralına göre takip mesafesi her 10mil/s hız artışında aracın boyu kadar artar [3].   

�� = λ . �ℎ =
�ℎ

10
� 36

16
= 0.225�. �ℎ 

          (1.5) 

� λ,saniye biriminde zaman aralığı sabitidir.  

� Vh, m/sn birimindedir.  

� L ise metre cinsinden aracın uzunluğudur. Ortalama araç uzunluğu 4m-4.5m arasında 

değiştiğinden zaman sabiti yukarıdaki denklemden; 

λ = 1.0125 sn ≈ 1 sn olarak bulunur. 

1.2.2.2. Değişken Zaman Aralığı Politikası 

Değişken zaman aralığı politikasında istenilen takip mesafesi, hızın lineer olmayan bir 

fonksiyonudur ve şu şekilde ifade edilir; 

����� =
1��(1 − �ℎ ��� )

 

          (1.6) 

Burada pm, 1/L değerine eşit sabit bir değerdir ve L =5'dir vf ise hız içine üst limittir ve genellikle 

120km/s'dir. Mesafe hatası ise şu şekilde hesaplanır; 

∆�= �� +  ����� 
∆�=  �� +

1��(1 − �ℎ ��� )
 

          ∆�� =  −λ∆� olarak ayarlanması, ∆� ' nin sıfıra yakınsamasını sağlar. Böylelikle (1.6)’da verilen 

kontrol kuralı elde edilir,         ∆�� =  �� +
���

�	.
�(����� 
� )�
= −λ∆� 

��� = − ��. ��(1 −
��� ��� )����� + λ∆� 

                  ��� = − ��(�� − ���)(1 −
��� ��� )���� + λ∆�  (1.7) 



  

 

 Yukarıdaki şekil, sabit zaman aralığı politikası ve değişken zaman aralığı politikası için kalıcı 

durum trafik akış ve yoğunluk karakteristik eğrisini göstermektedir. Değişken zaman aralığı politikası 

(VTG), kararlı ���/��	 � 	0	 trafik akışı davranışı sergilediği yerde, sabit zaman aralığı politikasının 

(CTG) kararsız  ���/��	 
 	0	 bir davranış sergilediğini şekli incelediğimizde açıkça görmekteyiz. 

VTG politikası yüksek yoğunluklarda CTG gibi kararsız davranış sergilemeye başlar. 

 

Projenin teori aşamasında çalışmalar genellikle bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar 
sonucu yazılan makaleleri okuma, bu makalelere bağlı olarak bazı konuları kitaplardan daha detaylı 
olarak çalışma olarak söylenebilir. Bahsi geçen detaylı araştırma yapılan faaliyetlere örnek olarak 
sürekli ve kesikli zamanda kontrol parametrelerinin incelenmesi, motor eşdeğer devrelerinin 
çıkarılması, simülasyon gibi konular verilebilir. 

 
Projenin uygulama aşamasında başlangıç olarak proje kapsamında alınan güç kaynağı ile 

birbirinin aynısı iki motorun pratikte aynı tepkiyi verip vermediği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
bölümü osiloskopları kullanılarak test edilmiştir. Her ne kadar birebir aynı sonucu vermeseler de bizim 
için yeterli benzerliği sağladıklarından bahsi geçen motorların kullanılmasına karar verilmiştir.   

Bu sırada bu çalışmalara paralel olarak, yine proje kapsamında satın alınan motor kontrol 
geliştirme kiti ile mesafe ölçme, PWM uygulamaları gibi çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu 
çalışmaların sonucunda uygulamaya geçmeden önceki simülasyon verilerini de göz önünde 
bulundurarak uygun motor sürücü devresi tasarımı yapılmış ve iki araç içinde birer tane ve bir de yedek 
olmak üzere 3 tane baskılı devre yaptırılıp, araçlar üzerine uygulanmıştır. Yapılan devreler gerekli 
enerjiyi akülerden sağlamaktadır.  

 

 

 

 



2. GENEL MOTOR KONTROL SİSTEMİ 

Modern değişken hızlı bir sistem dört adet elemana sahiptir; 

I. Elektrikli makineleri (AC ya da DC) 

II. Güç dönüştürücüleri (Doğrultucu, kıyıcı, tersleyici ve doğrudan frekans çevirici) 

III. Denetleyici (Yük ihtiyaçlarını karşılamak için motor ile güç dönüştürücüsünün uyumunu sağlar) 

IV. Yük 

 

 

Şekil 2.1’de genel bir motor sürücünün şeması verilmiştir. 

2.1.Elektrik Makineleri 
Hız kontrolünde uygulanan elektrikli makine çeşitleri genel olarak aşağıdaki gibidir [8]; 

I. DC makineler – Şant (shunt), seri, birleşik (compound), ayrı olarak uyarılan DC motorlar 

(separatley-excited motor) ve anahtarlamalı manyetik direnç (switched reluctance electric) 

makineleri. 

II. AC makineler – İndüksiyon (induction), sarımlı rotor senkron (wound – rotor synchronous), 

kalıcı mıknatıs senkron (permanent-magnet synchronous), senkron manyetik 

direnç(synchronous reluctance), anahtarlamalı manyetik direnç(switched reluctunce) 

makineleri. 

III. Özel makineler – Anahtarlamalı manyetik direnç(switched reluctunce) makineleri. 

Özel uygulamalar için makine secimi yapılırken öne çıkan bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar; 

� Maliyet 

� Sıcaklık kapasitesi 



� Verim 

� Tork – hız karakteristiği 

� İvme 

� Güç yoğunluğu, motorun hacmi 

� Yedek parça ve ikinci kaynağın mevcudiyeti 

� Sağlamlık 

� Kullanılacak ortamlara olan uygunluğu 

2.1.1 Verim Hesaplaması 

Enerji tasarrufuna olan ilgi, endüstride değişken hızlı sürücülerin tanıtımındaki ana motivasyon 

faktörlerinden birisidir. Bu yüzden, ne zaman değişken hızlı sürücüler dikkate alınsa, elektrik motorları 

için verim hesabı yapmak olmazsa olmaz bir durum haline gelmiştir. Elektrikli motorlar için verim 

hesabından aşağıda genel olarak bahsedilmektedir. Makinenin çıkış ya da şaft torku TO aşağıdaki 

formülle hesaplanır; 

�� =  
�����. ������. ���/�� =

��. 745,6��
!�              �� =  

2"!�

60
 ���/��  

          (2.1)    

      

Po, beygir olarak çıkış gücü,  

Nr, rpm olarak hız ve  

ωm ise rad/sn olarak açısal hız bilgisidir. 

 

Motorun dahili torku Te, çıkış torku ile sürtünme, rüzgar gibi etkenlerden dolayı oluşan şaft tork 

kaybının toplamıdır. Eğer kayıp tork Tl0 ile gösterilirse, bu durumda dahili tork,     �� = �� + ���    !� 

           (2.2) 

olarak ifade edilir. Dahili tork, hava boşluğu (air gap) ya da elektromanyetik birleşme torku 

(elektromagnetic coupling) olarak bilinir. Çünkü elektromanyetik birleşme ile hava boşluğunda motor 

tarafında üretilen torktur. Air gap tork, armatürden (DC makinelerde genellikle rotor, AC makinelerde 

ise statordur) hava boşluğuna gecen güçten ortaya çıkar. 

Hava boşluğu gücü (air gap power) , Pa olarak ifade edilir. Hava boşluğu gücünden elde edilen 

hava boşluğu torku, 

    



�� =  
���	

  !�   

                   (2.3)  

olarak hesaplanır. Verim ise, 

    

����� =
ç#�#ş �ü ü����ş �ü ü

=
����  

          (2.4) 

ifadesiyle elde edilir. 

2.2.2 Motor Değerlendirmesi 

Tipik bir elektrikli trenin tek bir periyot için tork ve hız profili şekil 2.2'de gösterilmektedir. 

Şekle göre ne hız ne de yük sabittir. Böyle değişken yüklerle pratik uygulamalarda sık sık 

karşılaşılır. Motorun tork ve güç aralığının secimi, sabit hızlı sürücülerdeki gibi acık değildir. Değişken 

yük durumlarında motor torku ve gücü, efektif tork ve güç prensibine dayalı olarak seçilir. Efektif tork, 

şekil 2.2' deki gibi yük profilinden hesaplanır. Şekil 2.2'deki tek bir yük periyodu için efektif 

elektromanyetik tork, 

 

                         

�� = $���%� + ���%� + ���%�%� + %� + %�  

          (2.5)                                               



denklemi ile elde edilir [8].  

Efektif güç de aynı şekilde zaman geçmişinden elde edilir. Efektif torkun ya da gücün, makinenin 

sınırlanan değerlerinin altında olması ya da onlara eşit olması, makinenin sıcaklık acısından tasarım 

limitlerinin içinde çalışmasını garanti etmez. Sıcaklık, motorun çalışmasını etkileyen önemli bir 

faktördür. Sıcaklık seviyesi motor kayıplarına bağlıdır. Motor kayıpları ise efektif akım miktarına, 

stator frekansına ve uygulanan voltaja bağlıdır. Makinenin sıcaklık limitleri içerisinde çalışıp 

çalışmadığını tespit etmek için, makinenin bir periyot içerisindeki efektif güç kaybının hesaplanması 

gerekir. 

Bir örnekle bu durumu açıklayalım; 

Tork ve hız değişimi aynı olan 2 tane elektrikli makinenin bir yükü sürdüğünü kabul edelim. 

Makineler için sıcaklık limiti, armatür direncinden dolayı oluşan nominal güç kaybına tekabül 

etmektedir. 1. ve 2. makinenin tork-armatür akımı ilişkisi aşağıdaki gibidir: 

 ���  �  �� ���  �  � 
 

Yük torku, periyodun ilk yarısı için nominal torkun iki katı, diğer yarısı için ise sıfırdır. Bu 

uygulama için hangi makinenin daha uygun olduğunu bulunuz. 

 

Şaftın tork kaybını görmezden geldiğimizde yük torku, elektromanyetik torka eşit olmaktadır. 

Nominal torku Tb ve ortalama akımı Ib olarak kabul edersek, 

    &� . '� 

ifadesi bize nominal güç kaybını verir. Elektromanyetik tork; 

            

�� = 2��√� = 2��$1

2
= ��√2 

olarak ifade edilir. Burada d ifadesi darbenin genişliğidir. 

Makine 1 için akım – tork ilişkisinden, torkun akımın karesi ile orantılı olduğu görülmektedir. 

Yük için akım aşağıdaki gibi bulunur ��) &�� 

2��) &�� 

 



Armatür akımı;      &� = &�√2 

RMS armatür akımı; 

&��	� = &�√2√� = &�√2$1

2
= &� 

Güç kaybı; &���  ' = 2 &�� = *���*�+ ��,#� 

Makine 2 için akım, tork ile orantılı olduğundan yük için akım aşağıdaki gibi bulunur; ��) &�� 

2��) &�� 

Verilen yük için armatür akımı;     &� = 2 &� 

Armatür akımının RMS değeri;    

&��	� = 2 &�√� = 2 &�$1

2
= √2 &� 

Güç kaybı;    &���  ' = 2 &�� = 2 � *���*�+ ��,#� 

          

1. makine nominal kaybın sıcaklık limitini sağlamaktadır. Bu yüzden uygulama için daha uygundur. 

Efektif torkun nominal torktan daha fazla olmasına rağmen sıcaklık bakımından güvenli çalıştığına 

dikkat edilmelidir. 

2.2.3 Güç Dönüştürücüler 

I. Denetimli Doğrultucular - Tek ya da üç fazlı AC güç kaynaklarından beslenirler ve DC 

makinelerin kontrolü için DC çıkış sağlarlar. 

II. Tersleyiciler – AC makineler için istenilen frekansta ve fazda değişken dalgalanan voltaj ve 

akım sağlarlar. Tersleyicilere DC besleme, elektrikli araçlarda bataryalardan ya da kontrollü 

veya kontrolsüz doğrultucular (diyot) ile doğrultulmuş AC kaynaklardan sağlanır. 

III. Doğrudan Frekans çevirici – Sabit frekansta dalgalanan voltaj ve akımın, değişken frekansta 

değişen voltaj ve akıma dönüşümünü sağlar. 

Şekil 2.3’ de denetimli doğrultucu, tersleyici ve doğrudan frekans çevirici verilmiştir. 

 

 



2.2.4 Denetleyiciler 
Denetleyiciler, güç dönüştürücülerinin vasıtasıyla yükün motor ile eşleşmesini sağlarlar ve güç 

dönüştürücülerinin girişini kontrol ederler. Çeşitli motor sürücüler için çok fazla kontrol stratejileri 

geliştirilmiştir.  

Örneğin, akı ve tork kontrolü, ayrı olarak uyarlamalı bir DC motorda alan ve armatür akımının 

koordinasyonunu gerektirir. AC indüksiyon motorlarının kontrolünde ise bu kontrol uç stator akımının 

koordinasyonu ile sağlanır. 

 

Denetleyicinin şeması şekil 2.4’te gösterilmektedir. Girişleri; 

� Tork, akı, hız ve pozisyon komutları 

� Mekanik bütünlüğü korumak ve yumuşak başlangıcı kolaylaştırmak için değişkenlerin aralıkları 

� Geri besleme kontrolü için ölçülen tork, akı, hız ve pozisyon bilgisi 

� Akım, tork, ivme ve benzeri değerlerin sınır değerleri 

� Motor ya da dönüştürücüdeki sıcaklık geri besleme bilgisi ve anlık akım veya voltaj 

� Hız ya da pozisyon kontrolündeki sabitler (PID kazancı vs) olabilir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Yük 
Bir motor, kesin bir tork-hız karakteristiği gereksinimine sahip olan bir yükü sürer. Genel olarak 

yük torku, hızın bir fonksiyonudur ve ��∞  ω�
�  olarak yazılabilir. X, tam sayı ya da kesirli sayı olabilir. 

Örneğin, fanlarda ve pompalarda yük torku, hızın karesi ile orantılıdır. Bazı durumlarda, motor yüke 

dişli çark setiyle bağlanır. Çark, bir diş oranına sahiptir ve tork dönüştürücüsü olarak düşünülebilir. 

Motor-çark-yük bağlantısı şekil 2.5'te görülmektedir.  

 

Dişliler motor hızına kıyasla daha düşük bir hızda yük tarafındaki torku yükseltmek amaçlı 

kullanılmaktadır. Motorlar yüksek hızda çalışmak için tasarlanırlar. Dişliler aşağıdaki gerçeklerden 

modellenirler; 

� Dişlinin iki tarafındaki güç eşittir. 

� İki taraftaki hız, dişlerin sayısıyla ters orantılıdır. Bu yüzden;

   ��ω� = ��ω� 

(2.6)   



�� = ��-ω� ω�� . 

ayrıca,    

ω�

ω�
=

!� !�
�  

bu denklemi bir üstte yerine koyduğumuzda,          

�� = �� /N� !�
� 0 

çarklarda sıfır kayıp olduğu varsayılarak bu denklem elde edilmiştir. 

Daha iyi kesinliğin elde edilmesi için, kayıpların da modellenmesi gerekmektedir. Bu durumda 

çark çıkış torku T2'yi elde etmek için, T1 ile kayıp tork arasındaki farkın N2/N1 oranı ile çarpılması 

gerekir. Yükün motora yansıyan sabitleri şöyle yazılabilir;          

   1��,�*�(,�* = /N� !�
� 0� 1�    

          (2.7) 

2�(,�*�(,�*) = /N� !�
� 0� 2� 

          (2.8) 

N2 ve N1 arasındaki oran çok küçüktür, böylelikle yansıyan eylemsizlik (inertia) ve sürtünme 

sabiti çoğu sistemlerde görmezden gelinir. Mekanik sabitleri en son şu şekilde yazılır.      

1 = 1	� /N� !�
� 0� 1� 

          (2.9)  

2 = 2� + /N� !�
� 0� 2� 

          (2.10) 

Motor – yük kombinasyonunun tork denklemi; 

1 dω��% +  2ω� = �� − �� (���+� %��) = �� −  /N� !�
� 0�� 

          (2.11) 

en son bu halde yazılır. 

 

 



3. DC MAKİNELERİN MODELLENMESİ 

 

3.1. Fırçalı Motorun Çalışma Prensibi 

Akılar, akım taşıyan iki iletken ile oluşturulur. Akı yolu manyetik özellik taşıyan düşük dirençli 

çeliktir. Şekil 3.1' de şematik bir gösterim bulunmaktadır [8]. Kutupta sarılı olan bobin 1(field 

winding), giriş akımı If ile ϕf akısını üretir. Dönen yüzeyde sarılı olan bobin 2 (armature winding), Ia

akımı ile ϕa akısını üretir. Verilen pozisyon için, iki akı karşılıklı olarak birbirine dik durumdadır ve 

böylelikle rotorda saat yönünde döndürecek maksimum tork üretilir. Eğer rotorun 180° döndüğünü 

kabul edersek; 

B1, B2 ve B3 sarımları, güney kutbunun altına gelecek ve negatif akımı taşıyacak. Tork, rotoru 

osilasyonda tutarak saat yönünün tersi yönünde döndürmeye çalışacak. Aynı yöne sahip bir torka ve 

saat yönünde ya da saat yönünün tersi yönde bir dönüşe sahip olmak için armatür sarımın, bir alan 

kutbu altında aynı polariteye sahip bir akımın geçmesine ihtiyacı vardır. Bu durum, armatür 

sarımlarının bölümlenmesi ve ayrı ayrı komütatör olarak bilinen bakır bir çubuğa bağlamasıyla 

düzenlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Komütatör, armatür ile aynı şafta monte edilir ve fırçalardan beslenir. Fırçalar hareketsizdir ve bu 

yüzden sabit polariteli akım ile beslenir. Böylelikle fırça altındaki komütatör sekmeleri aynı kutupta 

akım almaya devam edecektir. 

 



3.2.İndüklenmiş EMF (Elektro Motive Force) 

İndüklenmiş EMF, kapalı bir devrede manyetik akıların zamanla değişim hızı olarak bilinir. 

İndüklenmiş EMF ve tork ifadesi, P kutuplarına, kutup başına düşen ɸf akısına sahip bir alanda 

bulunan Z armatür iletkenlerine ve nr rpm donuş hızına sahip bir makine için türetilir. Faraday 

kanunundan indüklenmiş EMF; 

       

� = 3 dɸ��% = 3 ɸ�%  

          (3.1) 

olarak elde edilir. Burada t ise iletkenlerin ɸf akı çizgilerini keserken aldığı zamanı gösterir.    

  

% =
1

2 � �����*�  =  
1

2 4�
2
5 4*�

60
5 

    

Akı değişimi her kutup cifti için gerçekleşir. Üstteki denklem, bir üsttekinde yerine konulduğunda,         

      

� = 3 dɸ��*�
60

 

      

eşitliği elde edilir. Eğer armatür iletkenleri a kadar paralel yola bölünürse,  

         

� = 3 dɸ��*�
60�  

      

halini alır. Armatürdeki iletkenlerin bindirme ve dalga olmak üzere iki şekilde düzenlenmesi 

mümkündür.          � = 6 ɸ� ω	 

          (3.2) 

 

olarak yazılır. Burada 7	 = 2"*�/60 rad/san ve 6 = (�/�)3(1/2")'dir. Eğer alan akısı sabitse, 

indüklenmiş EMF rotorun hızı ile orantılıdır. Orantılık sabiti genellikle indüklenmiş EMF veya geri 

EMF (back EMF) sabitidir. Bu durumda indüklenmiş EMF;     � = 6�  ω	 

           (3.3)   



Burada 6� =  6 ɸ�  (volt/rad/sn) olarak ifade edilen indüklenmiş EMF sabiti ve K, aşağıda daha net 

anlaşılacak orantılık sabitidir.  

Alan akısı, alan MMF (magneto motive force) ile karşılıklı manyetik direnç arasındaki oran olarak,

ɸ� =  
N� i� 

R	 
 

          (3.4) 

şeklinde ifade edilir. Nf, sargıdaki sarım sayısı, if, alan akımı ve Rm ise karşılıklı akı yolu manyetik 

direncidir.  

Karşılıklı akı, armatür ve alan akılarının bileşkesidir. Buradan 6�’yi çekelim; 

    

6� = 6 N� i� 

R	 
= M i�  

          (3.5) 

M, armatür ve alan sargısı arasındaki karşılıklı endüktanstır (Mutual Inductance); 

                                           

8 =
6 N� 

R	 
=

�" 3
2� N� 

R	 
 

                  3/(2�), paralel yol başında düşen armatürdeki sarım sayısıdır ve Nf sarımlı alan sargısıyla birlikte 

karşılıklı enduktans tanımını verir. �/" çarpanı ise bu tanımı simgesel yapar. Sonuç olarak 

indüklenmiş EMF;     � = M i� ω	 

          (3.6) 

olarak ifade edilir. Karşılık indüktans, alan akımının bir fonksiyonudur ve manyetik malzemenin (stator 

laminasyonları(birleştirme)) doygunluk hesabı için dikkate alınması gerekir. Lineer aralıktaki 

çalışmalar için, karşılıklı enduktansın makinede sabit olduğu kabul edilir. 

 

3.3.Eşdeğer Devre ve Elektromanyetik Tork 

DC motor armatürünün eşdeğer devresi, armatür sarımının bir dirence Ra, öz enduktansa La ve 

bir indüklenmiş EMF 'ye sahip olduğu gerçeğine dayanır. Eşdeğer devre Şekil 3.2’te gösterilmektedir. 

 

Bir motor eş değer devresinden söz ediyorsak, bu devrenin girişi elektrik enerjisi, çıkışı ise ωm

açısal  hız ve hava boşluğu torku Te' ye sahip mekanik enerjidir.  

 



Uçlar arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilir; 

� = � + '��� + �� ����%  

           (3.7) 

 

Motor sabit hızla dönerken ve bu stabil durum 

devam ederken armatür akımı sabittir ve böylelikle 

armatür akımının değişim hızı sıfırdır. Bu durumda 

armatür voltaj eşitliği; � = � + '��� 

           (3.8) 

eşitliğine azaltılabilir. Güç dengesi, eşitliğin her iki tarafı 

ia ile çarpılarak güç formülü hesaplanır; ��� = ��� + '����� 

          (3.9) 

"'�����" ifadesi, armatürün bakır kayıplarını (copper loses) ve "���" ise toplam giriş gücünü 

gösterir. "���" elektrikten mekanik forma dönüşen efektif gücü gösterdiği için bundan sonra hava 

boşluğu gücü (air gap power) Pa olarak ifade edilecektir. 

Hava boşluğu gücü, elektromanyetik tork ve hız cinsinden,    �� = ��� = ω	�� 

          (3.10) 

şeklinde ifade edilir. Buradan elektromanyetik tork ya da hava boşluğu torku şöyle hesaplanır; 

�� =
���
ω	

 

Üstteki ifade daha basit olarak şu halde ifade edilebilir;     �� = 6�  �� 

          (3.11) 

Eğer sabit akılı bir makine için volt-rad/san şeklinde ifade edilirse, tork sabiti EMF sabitine eşittir. 

3.4.Elektromekanik Modelleme 

Basitlik açısından yük  !. � ���/��*�   cinsinden ve eylemsizlik momenti ��. �� �*��  cinsinden J olarak modellenir B1 sürtünme katsayısıdır. Hızlanma torku !. � cinsinden Ta 

yükü sürer ve sistem şu şekilde modellenir; 

 



�� =  1 dω	�% +  2�ω	 = �� − �� 

          (3.12) 

 �� yük torkudur.   

� = � + '��� + �� ����%  

          (3.13) 

Yukarıda verilen eşitlikler, yüke sahip bir DC motorun dinamik modelini oluşturur. 

3.5.Durum Uzayı Modellemesi 

Dinamik denklemler durum uzayı biçimindeki modeli oluştururlar ve şu şekilde gösterilirler.  

 

9 pi�
pω	

: = ;<<
<=−'� ��� −6� ���

6� 1� −2� 1� >??
?@ 9 i�

ω	
: + A1 ��� 0

0 −1 1� B 9���: 
            (3.14) 

p burada zamana bağlı diferansiyel operatördür. Bu form temel olarak şu şekilde verilir;    C� = DC + 2E 

          (3.15)            C = [��, 7�]% 
                                                                  E = [�  �+]% 
               Şeklinde ifade edilirler. X durum değişkeni vektörünü, U ise giriş vektörünü gösterir. Yük 

torku Tl dışarıdan gelen bir bozunum (disturbance) olsa da, küçültülmüş formda yararlı bir şekilde 

ifade edilebilmesi için giriş vektörüne dahil edilmiştir. 

 Yukarıda verilen sistemin kökleri A matrisinden hesaplanarak bulunur; 

 

λ�,� =

−/'� ��� +
2� 1� 0 ∓ F/'� ��� +

2� 1� 0� − 4 G'�2� 1��� +
6�� 1��H I

2
 

          (3.16)    

Dikkat edilirse eigen value köklerin reel kısmı hep negatiftir. Bu durum motorun açık döngü 

çalışmasında kararlı olduğunu gösterir. 

 



3.6.Blok Diyagramları ve Transfer Fonksiyonları  

Aşağıda verilen denklemleri daha önce 3.3 ve 3.4 numaralı konu başlıklarından elde etmiştik. 

� = � + '��� + �� ����%  

�� =  1 dω	�% +  2�ω	 = �� − �� 

 

Bu denklemlerin Laplace dönüşümlerini gerçekleştirip, başlangıç koşullarını sıfır kabul 

ettiğimizde aşağıdaki sonuçları elde ederiz; 

    

&�(�) =
�(�)−6� ω	(�)'� + ���  

          (3.17) 

ω	(�) =
6�  &��� −  ��(�)  2� + �1  

          (3.18) 

 

Buradan voltaj ve akıma bağlı transfer fonksiyonları şöyle elde edilir; 

  

JωV�� =
ω	(�)�(�)

=
6����1�� +  ��2��� + 1'� + ( 2�'� + 6��)

 

          (3.19) 

  

JωI�� =
ω	(�)��(�)

=
−('� + ���)���1�� +  ��2��� + 1'� + ( 2�'� + 6��)

 

          (3.20) 

DC motor lineer bir sistemi oluşturur ve hız tepkisi, aynı anda uygulanan voltaj girişi ile yük 

torku bozunumunun kendi tepkilerinin toplamı şeklinde yazılabilir. 

ω	�� = Jω(s)V�� + Jω(s)��(�) 

             (3.21) 



 

Şekil 3.3’te DC motorun blok diyagramı verilmiştir. 

 

4. PID KONTROL EDİCİ TASARIMI 

 

4.1.Kontrol Aksiyonları 

Oransal (Proportional) kontrol aksiyonu, bir denetleyici için denetleyicinin çıkış �(%) ve 

çalıştırma hatası �(%) arasındaki ilişki �(%) = �� �(%) olarak verilir. Bu ifadenin Laplace dönüşümü 

karşılığı bulunan sonuç;     �(�)/K(�)  =  �� 

          (4.1) 

şeklinde ifade edilir. Burada 6� oransal (proportional) kazançtır.  

İntegral kontrol aksiyonlu bir denetleyicide, denetleyicinin çıkışı �(%)’nin değeri çalıştırma hata 

sinyali �(%) oransal bir hızda değişir.    �L(%)�% = 6�. �(%) 

          (4.2) 

L�% = 6�M��%�%�

�

 

          (4.3) 6� ayarlanabilir bir sabittir ve integral kazancı olarak da ifade edilebilir. 

      E(�)K(�)
=

6��  

          (4.4) 

 

 



4.1.1. Oransal + İntegral kontrollü Kontrol Aksiyonlu 

Bir Oransal + integral kontrollü kontrol aksiyonu şu şekilde ifade edilir; 

        

L�% = 6�. ��% +
6��� M��%�%�

�

 

                     (4.5) 

Bu ifadenin frekans bölgesindeki karşılığı şu şekildedir; 

                            E(�)K(�)
= 6� N1 +

1���O 

           (4.6) 

Ti integral zaman aralığı olarak ifade edilir. 

 

 

4.1.2. Oransal + Türevsel Kontrol Aksiyonu 

Bu tarz sistemlerde L(%) şu şekilde gösterilir; 

   

L�% = 6�. ��% + 6�. ��.
�L(%)�%  

          (4.7) 

Bu ifadenin frekans bölgesindeki karşılığı şu şekildedir; 

                      E(�)K(�)
= 6��1 + ��. � 

          (4.8) 

 

4.1.3. Oransal + İntegral Kontrollü + Türevsel Kontrol Aksiyonu 

Bu tarz bir kontrol sistemi oransal türevsel ve integral kontrollü kontrol sistemlerinin 

birleşimidir ve 3 çeşidin de avantajlarına sahiptir. PID olarak isimlendirilen bu birleşim; 

     

L�% = 6�. ��% +
6��� M��%�%�

�

+ 6�. ��.
�L(%)�%  

            (4.9) 



olarak ifade edilir. Bu sistemin transfer fonksiyonu ise şu şekildedir.   E(�)K(�)
= 6� N1 +

1��� + ��. �O 

          (4.10) 

PID denetleyicinin blok diyagramı şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.İntegral ve Türevsel Kontrol Aksiyonlarının Sistem Performansına Etkisi 

4.2.1. İntegral Kontrol Aksiyonu 

Transfer fonksiyonu integratör bulundurmayan bir sistemin oransal aksiyonunda, birim basamak 

girişine tepki olarak kalıcı durum hatası ya da ofset çıkışı vardır. Böyle bir ofset, eğer sisteme integral 

aksiyonu eklenirse elimine edilebilir. 

Bir sistemin integral kontrolünde, kontrol ediciden çıkan herhangi bir andaki kontrol sistemi o ana 

kadarki çalıştırma hata eğrisinin altındaki alana eşittir. Kontrol sinyali v(t), çalıştırma hata sinyali 

sıfırdan farklı olduğunda sıfır olmayabilir. Bu durum oransal kontrol aksiyonunda mümkün değildir. 

Çünkü sıfır olmayan kontrol sinyali sıfır olmayan çalıştırma hata sinyalini gerektirir. ( Sıfır olmayan 

hata sinyali bir ofsetin olduğunu ifade eder )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(a)’da İntegratör bulunan kontrol edici gösterilmiştir. Hata sinyalinin altında kalan alan u(t) sinyalinin 

değişimini göstermektedir.  

(b)’de ise oransal kontrol edici gösterilmiştir. Hata sinyali u(t)’de yükseltilmiş olarak gözükmektedir. 

İntegral kontrol aksiyonu, ofset ya da kalıcı durum hatasını ortadan kaldırırken, genliğin yavaşça 

artıp azalması sonucu osilasyona yol açabilir. Bu durum da istenmeyen bir durumdur.  

 

4.2.2. Oransal Kontrollü Sistemler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki gibi bir sistemi göz önünde bulundurup birim basamak tepkisindeki kalıcı durum 

hatasını bulalım. 

J�� =  
6�� + 1

 

Bu sistemin transfer fonksiyonu aynı zamanda şu şekilde yazılabilir; 

   K(�)'(�)
=

'�� − P(�)'(�)
= 1 −

P(�)'(�)
=

1

1 + J(�)
 

     

Buradan hata sinyali K(�) şu şekilde yazılır; 

                        

K�� =
1

1 + J�� '�� =
1

1 +
6�� + 1

'�� 
                               

Birim basamak tepkisi 1/� olduğundan K�� şu şekilde hesaplanır; 

 

                      

K�� =
1

1 + J�� '�� =
�� + 1�� + 1 + 6  

1� 



Kalıcı durum hatası son değer teoreminden şu şekilde bulunur; 

   

��� = lim
�→∞

��% = lim
�→∞

�. K�� = 
16 + 1

 

                                                                             (4.11) 

İntegratörün olmadığı böyle bir sistem her zaman kalıcı durum hatasına neden olur. 

4.2.3. İntegral Kontrollü Sistemler 

Aşağıda integral kontrollü bir sistem verilmiştir. Bu sistemin kapalı döngü transfer fonksiyonu şu 
şekildedir; 
                                              

 

 

 

 

 

 

 P(�)'(�)
=

6�(�� + 1) + 6  

                  

Buradan  

                                               K(�)'(�)
=

'�� − P(�)'(�)
=

�(�� + 1)�(�� + 1) + 6 

                

ifadesi elde edilir. Sistem kararlı olduğu için kalıcı durum hatası birim basamak tepkisi için son değer 

teoreminden şu şekilde bulunur;

��� = lim
�→∞

��% = lim
�→∞

�. K�� =  �.
���� + 1���� + 1 + 6  

1� = 0 

          (4.12) 

 

 Böylelikle sistemin integral destekli kontrolü, birim basamak tepkisindeki kalıcı durum hatasını 

yok etmiş oldu. 

 

 



     4.2.3.a) Tork Bozunumu Tepkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tork bozunumundan dolayı oluşan ofset hatasını giderebilmek için, oransal kontrol edicinin 

yerine bir oransal artı integral kontrollü, kontrol edici kullanılabilir. Hata sinyali var olduğu sürece 

kontrol ediciye integral kontrol aksiyonu eklenirse, hatayı azaltmak için kontrol edici tarafından bir 

tork üretilir. 

Şekil 4.5’te oransal artı integral kontrollü kontrol edici gösterilmektedir. 

 

���	

��	
�

�

��� � ��� � ��. � �
��
��

 

(4.13) 

Referans girişini yok sayarsak ya da ���	 � 0 olursa, hata sinyali aşağıdaki gibi elde edilir; 

 

���	 � �
�

��� � ��� � ��. � �
��
��

��	 

 

Eğer kontrol sistemi kararlıysa yani ���	 � ��� � ��� � ��. � �
��

��
 karakteristik denkleminin 

kökleri negatif ise, birim basamak bozunum torkuna olan tepkideki kalıcı durum hatası son değer 

teoremi uygulanarak aşağıdaki gibi bulunabilir; 

 

��� � lim
�→∞

���	 � lim
	→∞

�. ���	 � 	�.
��

��� � ��� � ��. � �
��
��

	
1

�
� 0 

         (4.14) 

 

 

 



4.2.4. Türevsel Kontrollü Sistemler 

 

Türevsel kontrol aksiyonu, oransal kontrol aksiyonuna eklendiğinde kontrol edicinin yüksek 

hassasiyete sahip olmasını sağlar. Türevsel kontrol aksiyonunun bir avantajı çalıştırma hata sinyalinin 

hızlı değişmesi hata sinyalinin genliği çok büyümeden önemli büyüklükte bir düzeltme sağlaması 

türevsel kontrol çalışma hatasını tahmin edip hatanın erken düzeltilmesini sağlar. 

Türevsel kontrol kalıcı durum hatasını direkt olarak etkilemese de, sisteme sönümlenme 

ekleyecek kazancın yüksek olduğu durumlarda da sistemin çalışmasına izin verir. 

4.3.İkinci Mertebeden Sistemlerin Oransal + Türevsel Kontrolü 

 

Kabul edilebilir anlık tepki davranışı ile kabul edilebilir kalıcı durum hatası arasındaki ilişki 

Oransal+Türevsel kontrol aksiyonunun kullanımı ile sağlanabilir. Aşağıdaki sistemi göz önünde 

bulunduracak olursak kapalı döngü transfer fonksiyonu aşağıdaki gibidir; P(�)Q(�)
=

6� + 6�. �1�� + �2 + 6�� + �� 

         (4.15) 

Birim rampa girişi için hata değeri; 

��� =  
26� 

 

Bu sistemin karakteristik denklemi de şu şekilde yazılır; 

 R(�) = 1�� + �2 + 6�� + �� 

          (4.16) 

Sistemin sönümlenme oranı olan S (ksi) aşağıdaki gibi bulunabilir; 

S =
2 + 6�
2T6�. U 

         (4.17) 

 

Rampa girişi için kalıcı durum hatası ve birim basamak girişi için maksimum aşma değerini 

küçültmek için B değeri küçük Kp ve Kd değerleri ise yeterince yüksek tutmak gerekir.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACC TASARIMI  VE BİRİM  BASAMAK TEPKİSİNİN ANALİZİ 

5.1.Maxon Motorun Modellenmesi 

      

 

 

 

 

 

 

Sistemimiz kullanılan maxon motorun katolog bilgilerinden, 

Terminaller arası direnç  R=2.5 Ohm, 

Terminaller arası endüktans L=227e-6 Henry, 

Tork Sabiti Kt=13.8e-3, 

EMF sabiti Ke=13.8e-3, 

Eylemsizlik Sabiti J=1.36e-6 kg-m2, 

Sürtünme Sabiti B=kg-m2/sn, 

olarak elde edilmiştir. 3.6’daki işlemler sırasıyla uygulanmış ve transfer fonksiyonu, 

J�� =
4.47�10��� + 1.102�10�� + 6.638�10 

 

olarak elde edilmiştir. Karakteristik denklemin kökleri incelendiğinde köklerin reel kısımlarının negatif 

olduğu görülmektedir. Buradan motorumuzu açık döngüde kararlı olarak çalıştığı görülmektedir. Şekil-

5.1 motorun simulinkteki blok diyagramını göstermektedir. 

 

Şekil 5.1  Maxon Motor Blok Diyagramı 



5.2.ACC Sistemin Genel Tasarımı  

 

 

 

 

 

Motorun modellenmesinin ardından ACC Sisteminin genel blok diyagramı şekil-5.2 ‘te 

görülmektedir. Sistemin istenilen takip mesafesine birim basamak girişi uygulanmış ve integral ve 

türevsel kontrol edicilerin sisteme olan etkisi incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PID kontrol edicinin Kp değeri 50’ye ve Ki,KD değerleri sıfıra eşitlenerek oransal 

(proportional) kontrol edici olarak kullanıldığında sistemin çıkışı şekil 5.3 te görülmektedir. Sistemin 

çıkışı %16’lık bir aşma değerinden sonra kararlı hale gelmiştir. Fakat bir kalıcı durum hatasının 

gözlemlendiği şekil 5.4 te açık bir şekilde görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.3 Oransal(Proportional) Kontrol edicinin Sisteme Etkisi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kp değerini daha da artırdığımızda Şekil-5.5’teki gibi maksimum aşma değerinde bir artma 

görürüz. Aynı zamanda Kp değerinin artması sönümlenme oranını azaltarak osilasyonun da artmasına 

neden olur. 

 Sistemin oransal kazancı Kp değerini artırmamız kalıcı durum hatasını azaltsa da asla sıfır 

yapmaz. Bunu ancak oransal kontrol ediciye integral kontrol edici eklenerek sağlanabilir. Şekil-5.6, 

oransal kazanç Kp değerinin 50’ye ve integral kazancı Ki’nin ise 150 ye ayarlanarak elde edilen PI 

kontrol edicinin sisteme etkisini göstermektedir. İntegral kontrol edicinin eklenmesi kalıcı durum 

hatasını sıfıra indirgemiştir 

Şekil 5.4 Oransal (Proportional) Kontrol Edicinin Sisteme Etkisi 

Şekil 5.5  Oransal Kazanç (Kp) Değerinin Artması Sonucu Sisteme Olan Etkisi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-5.6 PI Kontrol Edicinin Sisteme Etkisi 

 

KP değeri 50, Ki değeri 150 ve KD değeri 1.5 olarak ayarlanıp türevsel kontrol edici de sisteme 

eklendiğinde elde edilen çıkış grafiği şekil-5.7 de görülmektedir. Türevsel kontrol edici kalıcı durum 

hatasını etkilemeden sistemin sönümlenme oranını artırarak osilasyonun azalmasını sağlamış, ayrıca 

maksimum aşma değerinin azalmasını da sağlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.7 PID Kontrol Edicinin Sisteme Etkisi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 5.8 Yüksek Kazançlı PID kontrol Edici 

 Türevsel kontrol edicinin maksimum aşma değerini azaltması yüksek kazançta sistemin 

çalışmasına da müsaade eder. Kp değeri 50’ye ve Ki değeri 600’e ayarlanıp toplam kazanç 

aratıldığında, maksimum aşma değeri aşılmadan sistemin düzgün çalıştığı Şekil 5.8’te görülmektedir.   

Türevsel Kontrol edici integral değerinin artırılmasına izin verdiği için sistemin oturma 

süresinin kısalmasını da sağlamıştır. Böylelikle 6� = 50, 6� = 600 ve 6Q = 1.5 olarak PID kontrol 

edici ayarlanmış ve sistemin son çıkışı istenilen şekilde elde edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM 2 

 

1. AYRIK VERİLİ SİSTEMLER  

1.1. Ayrık Verili Sistemlerin  Transfer Fonksiyonları  

Ayrık verili kontrol sistemlerini, zaman ya da  V − tanım bölgesinde tasarlayabilmek için bu 

sistemlerin zaman ve  V − tanım bölgesi özelliklerini bilmek gerekir. İlk olarak ayrık verili kontrol 

sistemlerinin (discrete time control) zaman tepkilerini inceleyelim.  

 Ayrık verili sistemlerde işaretler impuls dizileri şeklinde ya da sayısal kodlanmış biçimdeyken, 

kontrol edilen süreç genellikle sürekli elemanlardan oluşur. Örneğin sürekli bir düzen olan DC motor 

sürekli sinyaller üreten bir kontrolör veya ayrık işaretler üreten sayısal bir kontrolörle kontrol edilebilir. 

Bahsedilen ikinci durumda sayısal elemanı sürekli elemana dönüştürecek bir D/A dönüştürücü 

gereklidir. 

 

 

 

 

Şekil 1.1’de ayrık verili kontrol sistemi blok diyagramı verilmiştir. Sayısal kontrol edicinin 

girişi ve çıkışı aralarında “ � ” örnekleme zamanı kadar bir zaman bulunan, bir değer dizisi ile ifade 

edilebilir.  

Doğrusal uygulamada D/A dönüştürücüsü, örnekleme ve veri tutma işlevini gerçekleyen 

örnekleyici ve tutucu düzeninden oluşur. Ayrık verili sistemlerin analizinde genellikle kullanılan 

örnekleyici ve tutucu düzen, “İdeal Örnekleyici” ve “Sıfırıncı Mertebeden Tutucu” (SMT = Zero Order 

Hold) vasıtasıyla gerçekleştirilir. Buna göre Şekil 1.1’de görülen sistem işlevsel olarak Şekil 1.2’deki 

blok diyagramıyla ifade edilebilir. 

 

 

 

 Şekil 1.2’de SMT’nin işlevi verilmiştir.  

Sürekli bir �(%) sinyali örnekleme periyodu � olan ideal bir örnekleyiciyle örneklenir. İdeal 

örnekleyicinin çıkışı �*(%), şiddeti � anlarındaki �(%) değerine eşit bir impuls dizisinden oluşur. İdeal 



örnekleyicinin fiziksel bir nesne olmadığını da ifade etmekte fayda vardır.  

 

 Şekil 1.3’te örnekleme anlarındaki oklar impulsları ifade etmektedir. Tanım gereği bir impulsun 

genişliği sıfır ve genliği sonsuz olduğundan okun boyu sadece ���	 sinyalinin örnekleme anındaki 

genliğine eşit genlikte impuls şiddetini ifade eder. 

SMT, belirli bir t anında örneklenen işaretinin genliğini, � � �� � 1	� anında gelen yeni 

impulsa kadar T örnekleme periyodu boyunca tutar. SMT’nin çıkışı, ideal örnekleyici girişindeki r(t) 

sinyalinin basamak biçimi bir yaklaşımıdır. Örnekleme periyodu sıfıra yaklaşırken SMT çıkışı h(t) 

sinyali r(t)’ye yakınsar (yani örnekleme frekansı sonsuza yaklaştığında). 

	lim
�→

"��	 � ���	 

  Ancak örnekleyici çıkışı �*��	 bir impuls dizisi olduğundan T sıfıra yakınsarken elde edilen limitin 

fiziksel bir anlamı yoktur 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu veriler sonucu örnekleme yapan açık döngü ayrık verili sistem şekil 1.4’te görüldüğü gibi 

modellenebilir. 

  



 

 

Şekil 1.4’teki sistemin transfer fonksiyonu gösterimini elde etmek için �*(%) sinyalinin Fourier 

dönüşümünü elde etmemiz gerekir. 

 

 �*�% =  �(%)�!(%) ifadesinin Laplace dönüşümü alınırsa; 

 

' ∗ �� =  
1� W '(� − U*��)

"

�# �"

=
1� W '(� + U*��)

"

�# �"

 

ifadesi elde edilir.  

Bu ifade örneklenmiş  �*(%) sinyalinin Laplace dönüşümünü ifade eder ve şu şekilde de 

gösterilebilir; 

' ∗ �� = W�(�%)��$!�"

$#�

 

           (1.1) 

1.1.1. Örneklenmiş Transfer Fonksiyonu 

Bu aşamada Şekil 1.4’te verilen ayrık sistemin transfer fonksiyonunu türetebilecek duruma 

gelmiş bulunuyoruz. Sistem çıkışı ,(%)’nin Laplace dönüşümü; 

 X(�) = J(�)' ∗ (�) 

Şeklinde yazılabilir.  

Her ne kadar y(t) sinyali, Y(s)’nin ters Laplace dönüşümü alınarak bulunabilse de bu adım, G(s) 

ve R*(s)’nin farklı sinyal türlerini içermesi bakımından kolay değildir. Bu güçlüğü aşmak için sistem 

çıkışına hayali bir örnekleyici ilave edilir. Hayali S2 örnekleyicisinin örnekleme periyodu T’dir ve 

özgün S1 örnekleyiciyle senkron çalışır. 

Şekil 

1.5’te hayali örnekleyici verilmiştir. y*(t) sinyalinin Laplace dönüşümü alındığında; 



X ∗ �� = Y' ∗ ��Z 1� W J�� + U*��"

�# �"

= ' ∗ ��J ∗ (�) 

          (1.2) 

şeklinde yazılır ve örneklenmiş transfer fonksiyonu olarak adlandırılır. 

1.1.2.  z – Transfer Fonksiyonu 

Yukarda verilen tüm fonksiyonlar R*(s), G*(s) ve Y*(s) şeklinde örneklenmiş olduğundan z –

dönüşümü,  V = �!� alınarak türetilebilir. 

 X(V) = J(V)'(V) 

Burada G(s)’nin z – transfer fonksiyonu; 

G�z = W g�kT"

%#�

z�%  

          (1.3) 

olarak tanımlanır. 

1.1.3.  Sıfırıncı Mertebeden Tutucunun (SMT) Transfer Fonksiyonu 

 

Daha önce açıklanan SMT’nin impuls tepkisi Şekil  1.6’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer fonksiyonu J&(�) olarak verilen sistemin z – dönüşümü; 

 

J�V = �1 − V�� ℥ NJ&(�)� O 

        

          (1.4) 



 

 

 

1.1.4.  Kapalı Döngü Ayrık Verili Sistemlerin Transfer Fonksiyonu 

 

Kapalı döngü ayrık verili bir sistemin transfer fonksiyonu aşağıdaki işlemlere göre türetilir; 

I. Örnekleyici çıkışları sistemin girişleri olarak değerlendirilir. 

II. Sistemdeki diğer tüm giriş olmayan düğümlere çıkış işlemi uygulanır. 

III. Sistemdeki giriş ve çıkışlar arasına neden ve etki denklemleri elde etmek için sinyal akış 

diyagramı kazanç formülü uygulanır. 

IV. Elde edilen denklemler örneklenir ya da z – dönüşümü alınır ve bu denklemlerden 

sisteme ilişkin örneklenmiş transfer fonksiyonu ya da z – transfer fonksiyonu türetilir. 

 

Şekil 1.7’de verilen kapalı döngü ayrık verili sistemi göz önünde bulunduralım. Örnekleyici 

çıkışı sistem girişi olarak değerlendirilir. Buna göre R(s) ve E*(s) sistem girişleridir. E(s) ve Y(s) 

sistem çıkışları olarak değerlendirilir. 

 

E(s) ve Y(s) için kazanç formülünden yararlanılarak neden ve etki denklemleri yazılabilir; 

 

 

 

     K(�) =  '(�) –  J(�)
(�)K ∗ (�) 

 

     X(�) =  J(�)K ∗ (�) 

 

Yukarıdaki denklemlerden faydalanarak sistemin transfer fonksiyonunu şu şekilde yazabiliriz; 



X ∗ (�)' ∗ (�)
=

J ∗ (�)

1 + YJ��
(�)Z ∗
 

 

 X(V)'(V)
=

J(V)

1 + J
(V)
 

 

          (1.5) 

1.2.  Ayrık Verili Sistemlerin Zaman Tanım Bölgesi Özellikleri 

1.2.1. Ayrık Verili Kontrol Sistemlerinin Zaman Tepkileri 

Yukarıda özet olarak anlatılan verilerin ışığında, ayrık verili kontrol sistemlerinin çıkışı 

genellikle sürekli zaman t’nin bir fonksiyonudur. Buna göre yükselme zamanı, sönümlenme oranı, en 

büyük aşma değeri ve benzeri zaman tanım bölgesi kriterlerinin çoğu ayrık verili sistemlere de 

uygulanabilir.  

Tek fark; z – dönüşümü gibi analitik araçlardan yararlanılan ayrık verili sistemlerde, sürekli 

eğrilerin örneklendiği T saniye boyutunda (örnekleme periyodunu belirtmek üzere) t bağımsız 

değişkeninin yerini kT almasıdır. Ayrıca ayrık verili sistemlerin geçici durum tepkisi s düzlemi yerine z 

düzlemindeki kutup ve sıfırlar sayesinde bulunur. 

Bundan sonraki kısımda şunlar amaçlanmaktadır; 

I. Ayrık verili kontrol sistemlerinin zamanda ayrık tepkilerini veren bir yöntemin verilmesi 

II. Zamanda ayrık y(kT) tepkisine ait önemli büyüklüklerin tanımlanması 

III. z – düzlemi kutup ve sıfır noktalarının ne anlama geldiğinin belirlenmesi 

IV. Sürekli ve ayrık verili kontrol sistem tepkilerinin karşılaştırılması 

Şekil 1.7’de verilen ayrık verili kontrol sisteminin blok diyagramını göz önünde bulunduralım. 

Sistemin transfer fonksiyonu J(�)
(�) ‘nin z – dönüşümü J'(V) olmak üzere; X(V)'(V)
=

J(V)

1 + J
(V)
 

şeklindedir. 

 Bir kez R(z) girişi verildiğinde, y(kT) çıkış değer dizisi aşağıdaki iki yöntemin birinden 

faydalanılarak bulunur; 

I. y(z)’nin ters z – dönüşümü, z – dönüşüm tablolarından faydalanarak türetilebilir. 

II. Y(z) ifadesi V�$ cinsinden bir güç serisine açılabilir. 

Çıkışın z – dönüşümü; 



X�V = W,(��)V�$"

$#�

 

olarak tanımlanır.  

 

 Çıkışa ilişkin y(kT) değer dizisi � = 0, 1, 2, …  için V�$ katsayılarından belirlenebilir. y(kT) 

‘nin, � = 0, 1, 2, …  olmak üzere sadece y(t)’nin örnek değerlerine ilişkin bilgileri kapsadığını 

unutmamak gerekir.  

Eğer örnekleme periyodu, en anlamlı sistem sabitine göre göreli olarak büyük seçilirse, y(kT) 

değerleri y(t)’yi yeterli doğrulukta temsil etmeyebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 1.8’de karşılaştırma amacıyla aynı sistemin farklı örnekleme zamanlarında birim basamak 

girişine verdikleri tepkiler verilmiştir.  

Siyah çizgilerle gösterilen � = 0.001 saniye örnekleme periyodu için sürekli ve ayrık verili 

sistemlerin çıkışı bir arada verilmiştir. Şekilde de görüldüğü üzere sistemlerin tepkisi birbirine oldukça 

yakındır. Ayrık verili sistemde y(t)’nin en büyük aşma değeri %7.31 buna karşılık sürekli sistemin en 

büyük aşma değeri %4.3 ’tür. 

Örnekleme periyodu � = 0.01 saniyeye çıkarıldığında ayrık verili sistemin transfer fonksiyonu 

değişecek ve kırmızı çizgiler ile gösterilen grafik çizilecektir. Ayrık verili sistemin tespit edilen tepkisi 

ve sürekli sistemin tespit edilen tepkisi arasında muazzam fark olmasının yanı sıra, en büyük aşma 

değerinin de oldukça arttığı gözlenmektedir. 



 

Bu bağlamda sonuç çıkarmak gerekirse; örnekleme periyodu büyüdükçe sistem kararlılığı 

azalır ve örneklenmiş çıkış hakiki yanıtı yeterince temsil etmemeye başlar. 

 

 Şekil 1.9’da örnekleme periyodu � = 0.01658’de kararsızlık sınırına ulaşan bir sistemin 

örnekleme periyodu T’ye bağlı olarak kök – yer eğrisi verilmiştir. Küçük örnekleme periyotlarında 

karakteristik denklem kökleri V = 1 noktasına çok yakın ve karmaşıktır.  

 � = 0.01658 için iki kök eşit, gerçek ve negatif olur. Burada dikkat edilmesi gereken z –

düzleminde negatif gerçek eksende katlı kutup kritik sönüm anlamına gelmez. 

 Karakteristik denklem köklerinden biri ya da daha fazlasının z – düzlemi negatif gerçek 

ekseninde bulunması tepkinin pozitif negatif değerler arasında salınım yaptığı anlamına gelir. 

 � = 0.01658 saniye kritik değerdir, bunun ötesindeki T değerleri için bir kutup birim dairenin 

dışına çıkar ve sistem kararsız hale gelir. 

 

1.2.2. s – ve z – Düzlemleri Arasındaki İlişkiler 

Analiz ve tasarım yönünden z – düzleminde karakteristik denklem kökleri ve ayrık verili 

sistemlerin zaman yanıtları arasındaki ilişkiyi bilmek önem taşır. Örneklenmiş sinyalin Laplace 

dönüşümü R*(s)’nin periyodik özelliği ya da m tam sayı olmak üzere; 

 ' ∗ �� + U��� = R ∗ �s şeklinde ifade edilir. 



Diğer bir deyişle s – düzleminde herhangi bir s1 noktası verildiğinde R*(s) fonksiyonu tüm � = �� + U��� periyodik noktalarında aynı değeri alır. Bu bilgilere göre Şekil 1.10’da görüldüğü gibi 

s – düzlemi sonsuz sayıda periyodik şeride ayrılmıştır. 

  

 ω = ±
ω(

2�  arasındaki şeride “birincil şerit” diğer tüm şeritlere ise “ikincil şerit” adı verilir. 

Bu s – düzlemindeki periyodik sinyallerin z – düzlemine aktarılışı şu şekilde olmaktadır; 

I. s – düzlemindeki U7 ekseni z – düzlemindeki |V| = 1 birim dairesine aktarılır. 

II. Periyodik şeritlerin � = ± %�� ��,#+�� olmak üzere s = U�7� ⁄ 2 sınırları z – düzleminin 

negatif gerçek eksene aktarılır. 

III. Periyodik şeritlerin � = ± ç��% ��,#+�� olmak üzere merkez doğruları z – düzleminde 

pozitif gerçek eksene aktarılır. 

IV. Periyodik şeritlerin içindeki sol yarı s – düzlemindeki bölgeler z – düzleminde birim daire 

içindeki bölgelere aktarılır. 

V. z – düzleminde V = 1 noktası s – düzleminde � = 0 noktasına karşı düşer. 

VI. z – düzleminde V = 0 koordinat merkezi s – düzleminde � = ∞ ‘a karşı düşer. 

 



 

 Sürekli sistemler zaman tanım bölgesinde incelenirken sönüm oranı (ksi), doğal frekans (7�), 

tanımlanmıştı. Aynı katsayılar ayrık verili sistemlerde z – düzlemi karakteristik denklem kökleri için de 

tanımlanabilir. Bahsedilen parametrelere göre elde edilen çizim Şekil 1.11’de verilmiştir. 

1.2.3. Karakteristik Denklem Kökleri Ve Geçici Tepki Arasındaki İlişki 

Önceki kısımlarda açıkladığımız üzere sistem sıfırları kararlılık üzerinde olmasa bile, sistem 

tepkisi üzerinde oldukça etkilidir. Bunu göz önünde bulundurarak ayrık verili sistemin karakteristik 

denklem kökleriyle geçici durum tepkisi arasındaki ilişkiyi belirleyelim. 

z – düzleminde pozitif gerçek eksen üzerindeki kutuplar (Şekil 1.12); 

� z – düzleminde birim daire içindeki pozitif gerçek eksen üzerindeki kökler, kT arttıkça 

üstel azalan tepkilere neden olurlar. Köklerin konumuna göre örneksel tepkiler yavaş 

yavaş söner. 

� Kökün V = 1 ‘de bulunması halinde sabit salınımlı bir tepki elde edilir. 

� Birim daire dışındaki kökler kararsızdır ve tepki kT ile artar.  

z – düzleminde negatif gerçek eksen üzerindeki kutuplar, pozitif gerçek eksen üzerindeki 

kutupların aynı özelliklerine sahiptir. Bu kutuplara ait örnekler Şekil 1.12 ‘de verilmiştir. 



z – düzleminde karmaşık eşlenik kökler;  

� z – düzleminde birim daire içindeki karmaşık eşlenik kökler kT arttıkça sönen salınımlı 

tepkiler gösterir. 

� Birim daireye yakın kökler daha yavaş sönümlenir.  

� Kökler ikinci ve üçüncü kadrana doğru yaklaştıkça salınımın frekansı artar. Şekil 1.13’te 

örnekler verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



1.2.4. Ayrık Verili Kontrol Sistemlerinde Kalıcı Durum Hatası Analizi 

Şekil 1.14’te görüldüğü üzere ayrık verili sistemlerde de giriş ve çıkış sinyalleri sürekli zaman 

fonksiyonlarından oluşur.	���	 giriş ve #��	 çıkış olmak üzere hata sinyali şu şekilde ifade edilir; 

���	 � ���	 � #��	 

 

Burada verilecek hata analizi sadece birim geri beslemeli sistemler için geçerli olduğunu 

belirtmekte fayda var.  

Sistemde mevcut ayrık veriler nedeniyle genellikle z – dönüşümleri ya da diferansiyel 

denklemler kullanılır. Bunun için giriş ve çıkış sinyalleri ����	 ve #���	 örneklenmiş biçimde ifade 

edilir. Hata sinyali içinse en uygun gösterim şu şekildedir; 

�∗��	 � �∗��		�	#∗��	 

 

Bunun yanı sıra şöyle de gösterilebilir;  

����	 � ����	 � #���	 

Örnekleme anlarındaki kalıcı durum hatası şu şekilde tanımlanır; 

�		
∗ � lim

�→�
� ��	 � lim

→�
� ���		 

z – dönüşümü son değer teoreminden yararlanılırsa �1 �	$��	��$	 fonksiyonunun z –

düzleminde birim daire üzerinde ve dışında hiçbir kutbu bulunmaması koşulu (yani sistemin kararlı 

olması, pozitif reel kısımda kökünün olmaması durumu) ile kalıcı durum hatası şu şekilde ifade edilir; 

�		
∗ � lim

→�
� ���	 � 	 lim

�	→	�
�1 �	$��	��$	 

          (1.6)    

  

Kapalı döngü transfer fonksiyonunun kalıcı durum hatası E(z), R(z), G(z) ve H(z) cinsinden 

aşağıdaki denklemde gösterildiği gibi ifade edilir; 

 



���∗ = lim
$→"

� ��� =  lim
) → �

�1 − V�� '(V)

1 + J�V
(V)
 

1.2.4.a. Birim Basamak Girişi İçin Kalıcı Durum Hatası 

Şekil 1.14’teki sistemin �(%) girişi eğer genliği R olan bir basamak fonksiyonu ise, �(%)’nin z –

dönüşümü şu şekildedir; 

 

'(V) =
'VV − 1

 

Kalıcı durum hatası 6�∗  = lim
) → �

J�V
(V) olmak üzere sistemin kalıcı durum hatası şu

şekildedir; 

���∗ =
'

1 + 6�∗ 

          (1.7) 

Tip 1 sistemlerde J�V
(V) ifadesinin paydasında bulunan serbest integratör (1 ��  ) nedeniyle 

(V − 1)� ifadesi bulunur. Bu durum 6�∗ konum hata sabitinin sonsuz olmasına neden olur. Aynı 

durum tip 1 sistemlerden büyük tüm sistemler için geçerlidir. Birim basamak girişine karşı elde edilen 

hata sabitleri, sistemin tipine bağlı olarak şu şekilde özetlenebilir; 

 

 

 

 

 

1.2.4.  b. Rampa Girişi İçin Kalıcı Durum Hatası 

Şekil 1.14’teki sistemin girişine genliği R olan bir ��% = '%L�(%) rampa fonksiyonu 

uygulanırsa kalıcı durum hatası 6�∗ şu şekilde gösterilir; 

 

���∗ =  lim
) → �

 
'�Y�1 − VZY1 + J�V
(V)Z =  

'
lim
) → �

 Y�1 − V/�ZY1 + J�V
(V)Z 
 

 

6�∗ =
1� lim
) → �

Y1 + J�V
(V)Z 
 

Buradan sonuç olarak kalıcı durum hatası şöyle ifade edilir; 

Sistem tipi \]∗ ^**∗  

Tip 0 6 '
1 + 6�  

Tip 1 ∞ 0 

Tip 2 ∞ 0 



 

���∗ =
'6�∗ 

          (1.8) 

Tip 1 sistemler birim basamak girişini hatasız takip ederler. Yani tip 1 bir sisteme birim 

basamak girişi uygulanırsa kalıcı durum hatası sıfır olur. PID kontrolden hatırlayacağımız üzere, 

sisteme serbest integratör eklenmesi kalıcı durum hatasını sıfıra indiriyordu. Tip 1 sistemler ayrıca daha 

büyük mertebeden sistemlere sonsuz kalıcı durum hatası verir. Rampa girişine karşı elde edilen hata 

sabitleri, sistemin tipine bağlı olarak şu şekilde özetlenebilir; 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.  b. Parabolik Giriş İçin Kalıcı Durum Hatası 

Şekil 1.14’teki sistemin girişi ��% = '%L�(%)/2 şeklinde parabolik bir fonksiyon ise ��%’nin z 

– dönüşümü şu şekildedir; 

'(V) =
'��V (V + 1)

2�V − 1�  

Örnekleme zamanlarına ilişkin kalıcı durum hatası ise aşağıdaki eşitlikte gösterilmiştir; 

 

���∗ =  
��

2
lim
) → �

 
'(V + 1)Y�V − 1�ZY1 + J�V
(V)Z =  

'�1/�� lim
) → �

 Y�V − 1�ZY1 + J�V
(V)Z 
İvme hata katsayısı, yani parabolik giriş sonucu oluşan kalıcı durum hata katsayısı 6�∗ olarak 

ifade edilir ve şu şekilde çıkarılır; 

6�∗ =
1� lim
) → �

Y1 + J�V
(V)Z 
Buradan sonuç olarak kalıcı durum hatası şöyle ifade edilir; 

���∗ =
'6�∗ 

          (1.9) 

Tip 1 sistemler için yaptığımız yorumlar benzer olarak tip 2 sistemler için de geçerlidir.  

 Tip 2 sistemler de birim basamak girişini hatasız takip ederler. Bunun yanı sıra rampa girişini de 

hatasız takip ederler. Parabolik girişi ise belli bir 6�∗ kalıcı durum hata sabitiyle takip ederler.  

Sistem tipi \_∗ ^**∗  

Tip 0 0 0 

Tip 1 6 1 6��  

Tip 2 ∞ 0 



Tip 2 sistemler daha büyük mertebeden sistemlere (zaman bölgesinde 1 �� � ‘ten büyük 

mertebeden sistemlere) sonsuz kalıcı durum hatası verir.  

Parabolik fonksiyon girişine karşı elde edilen hata sabitleri, sistemin tipine bağlı olarak şu 

şekilde özetlenebilir; 

 

 

 

 

 

2. GÜÇ ANAHTARLAMA ELEMANININ SEÇİMİ 

2.1. Giriş 

Motor sürücü uygulamalarında güç anahtarlama elemanının seçimindeki ilk adım, sürülen 

motorun parametrelerini iyi anlamaktır. Motor parametrelerini iyi anlamak, güç anahtarlama 

elemanının seçiminde temel noktayı oluşturur. 

 

Bazı motor tipleri ve bunların parametreleri Tablo-1’de verilmiştir. 

Motor 

Tipi 

Beygir 

Gücü(HP) 

Nominal 

Voltaj 

Akım (A) Verim 

(%) 

Tork 

Ib*ft 

Tam 

Yük 

(RPM) 

Tam 

Yük 

Başlangıç 

Akımı 

DC 

Fırçalı 

0.54 48VDC 8.7 120 87 0.53 5000 

DC 

Fırçasız 

0.40 60VDC 6.0 106 84 0.70 4000 

Step 

Motor 

0.01 24VDC 1.0 1.0 65 0.10 300-600 

AC 

Asenkron 

2.00 230VDC 10.0 65.0 79 3.0 3450 

  Tablo-1 Motor Parametreleri 

 

Tablo-1’den anlaşıldığı gibi, motor parametrelerinin değerleri farklı motor tiplerine göre değişir.

Hatta aynı motor tiplerinde bile bu değerler farklılık gösterebilir.  

 

 

Sistem tipi \`∗ ^**∗  

Tip 0 0 0 

Tip 1 0 0 

Tip 2 6� 1 6��  



Dikkat edilmesi gereken anahtar parametrelerinden biri bazen durdurma akımı olarak da verilen 

başlangıç akımıdır. Başlangıç akımı, kalıcı durum çalışma akımının 3 katına ya da daha fazlasına kadar 

çıkabilir. Bu sebeple sürücü elemanının seçiminde dönüm noktasını oluşturur. Değişen motor tipleri 

için değişken olan akım ve voltaj değerlerinden dolayı, seçilen sürücü elemanının değerlerinde 

uygulama ve tasarım amacına göre değişecektir. 

 

2.2.MOSFET ve IGBT 

Motor sürücülerde güç anahtarlama elemanı olarak iki temel seçim MOSFET ve IGBT‘dir. 

Önceden bipolar transistörler yüksek akım ve voltaj değerlerinin üstesinden gelebilme yeteneğinden 

dolayı motor sürücü uygulamalarında kullanılırdı.  

Ancak günümüzde motor sürücü uygulamalarının neredeyse tamamında MOSFET ve IGBT 

kullanılmaktadır. Akım ile akım kontrol eden transistörlerin aksine MOSFET ve IGBT voltajla akım 

kontrol etmektedir. Voltajla akım kontrolü anahtarlama uygulamalarında önemli bir kolaylık 

sağlamaktadır. 

MOSFET ve IGBT’nin benzerliği her ikisinin de voltaj kontrollü olmasıdır. Geri kalan çalışma 

sistemi oldukça farklıdır. MOSFET,  drain ile source arasında rezistif bir kanal etkisi yaratırken, IGBT 

ise collector ile emitter arasında bir PN eklemine sahiptir. Bu farklılık güç kayıplarının hesaplanmasına 

da yansır. Şekil 2.1.’de MOSFET ve IGBT verilmiştir. 

 

a. MOSFET  

P+,-./ = �I0�(�R12�34 

          (2.1) '56��7  : Açık durumdaki drain- source direnci &�	�    :  Drain-source rms akımı 

 



b. IGBT 

P+,-./ = I809. V:;�2,< 

(2.2) &=��    : Collector-emitter ortalama akımı ��>�6?! : Collector-emitter doyum voltajı 

Üstte verilen güç kayıplarını veren iki denkleme baktığımızda güç kaybı, MOSFET’te drain 

akımının karesiyle orantılıdır. Bu durum, akım arttıkça güç kaybının IGBT’nin güç kaybına eşit olması 

için RDS-ON direncinin azalmasını gerektirir. Düşük voltaj uygulamalarında için RDS-ON direnci, on mili

ohm değerine kadar düşebilir. Daha yüksek uygulamalarda(250V ve yukarısı) bu durum pek mümkün 

değildir. 

 Diğer bir nokta ise MOSFET’teki RDS-ON değeriyle, IGBT’ deki VCE-SAT değerinin sıcaklıkla 

değişmesinin kıyaslanmasıdır. Sıcaklık arttıkça RDS-ON değeri artacak, VCE-SAT voltajı ise azalacaktır.

Bu durumda MOSFET için güç kaybı artarken, IGBT için azalacaktır(Yüksek akım durumları hariç).  

Bütün bunlar göz önüne alındığında, IGBT’nin yüksek voltaj uygulamalarında MOSFET’e göre 

daha uygun olduğu görülmektedir. Ama bir diğer güç kaybı faktörü de anahtarlama kaybıdır. 

Anahtarlama kaybı, yüksek hızlı anahtarlama uygulamalarında görülür ve diğer güç kayıp faktörlerine 

göre daha büyük bir etkiye sahiptir. IGBT, MOSFET’e göre anahtarlamada daha yavaştır ve bu nedenle 

anahtarlama güç kaybı daha fazladır.   

2.3. IGBT ve MOSFET Gate Karakteristiği 

2.3.1. Giriş 

Anahtarlanan elemanın gate’inin sürücü gereksinimleri belirleneceği zaman, dikkat edilmesi 

gereken ana nokta gate yüküdür. MOSFET ve IGBT için Gate kapasitans modeli şekil 2.2’de 

verilmiştir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Bir MOSFET ve IGBT için şarj olma süresi üç evreye bölünebilir. Bu aşağıdaki figürde 

görülmektedir. Gate şarj olma eğrisi şekil 2.3’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şarj olmanın ilk evresi, gate-source/emitter kapasitansının şarj olmasıyla başlar. Gate-drain 

arasındaki kapasitans da şarj olur, fakat yük miktarı oldukça azdır. Gate source/emitter kapasitansı gate 

eşik voltajına şarj olur olmaz eleman açık duruma gelmeye başlar ve akım devredeki maksimum akım 

değerine ulaşır.  

Akım maksimum noktaya ulaştığında, drain/collector voltajı en az seviyeye düşer ve bu voltaj 

düşümü gate ile drain/collector arasındaki miller effect kapasitansını şarj eder. Miller effect 

kapasitansının şarj olması gate voltajının sabit kalmasına neden olur. Drain/collector voltajı en alt 

seviyeye düştüğünde, toplam gate kapasitansı (G-S/E ve G-D/C) gate sürücü voltajına şarj olmaya 

devam eder. Toplam gate yükünün daha iyi anlaşılması açısından aşağıdaki ifade kullanılabilir; 

 

������� � C���� ∗ V���� 

(2.3) 

QTOPLAM: Toplam gate yükü (genelde nano coulomb biriminde) 

Bu ifade ile gate yükünden gate kapasitansının değeri elde edilebilir. Gate yükü ile ilgili diğer 

bir ilişli ise gate kapasitansının şarj olması için gereken güç miktarı; 

P���� � C���� ∗ �V����	
� ∗ F 

(2.4) 

F: Anahtarlama frekansı 

Gate sürücü devresinde harcanan güç; 

P�Ü�Ü�Ü � C���� ∗ �V����	
� ∗ F 

(2.5) 

 



2.3.2. Gate Sürücü Uygulaması İçin Mosfet Sürücünün Belirlenmesi 
MOSFET sürücüleri genellikle tepe akımı ile ifade edilirler. 1.5A, 3A, 6.0A genellikle 

kullanılan değerlerdir.  Seçilen elemanın büyüklüğüne göre gate yükü 10 nano coulomb değerlerinden 

600 nano coulomb değerlerine kadar çıkabilir. Anahtarlama kayıplarını karşılamak için gate’in uygun 

voltajda ve doğru değerde sürülmesi gerekir. Çoğu MOSFET sürücüleri devre yapısı açısından oldukça

basit elemanlardır. Tipik bir MOSFET sürücü blok diyagramı aşağıda görülmektedir. Şekil 2.5.’te 

verilen Q1 ve Q2 MOSFET’leri pull-up ve pull-down çıkış sürücü kısmından oluşur. 

Şekil 2.4’te görüldüğü gibi çıkış kısmı P-Kanal ve N-Kanal MOSFET’lerden oluşmaktadır. P-

Kanal MOSFET, pull-up ya da gate kapasitansı için şarj olma akımı sağlarken, N-Kanal MOSFET pull-

down ya da deşarj akımı sağlar. 

 

 

Şekil 2.5’daki gibi MOSFET sürücüsüne harici bir direncin bağlanması kapasitörün şarj olma 

süresini artırdığından MOSFET’in açma kapama tepkisini geciktirecektir. MOSFET sürücüsünün 

sağladığı akım ne kadar fazla olursa çıkış sürücüsü kısmındaki MOSFET’in  RDS-ON değeri azalacak  ve 

sürülen MOSFET’in  gate kapasitansı o kadar kısa zamanda şarj olacaktır. Güç anahtarlama elemanının 

gate şarj olma değeri ile gate sürücüsünün voltajının eşleşmesine dikkat edilmesi gerekir. Uygun 

sürücünün seçilmesin de iki metot kullanılır. İlk metot gate yük değeri ile istenilen şarj olma süresi 

kullanılarak gereken akımın bulunmasını sağlar. a<3/@,A = IŞ,CD ∗ TŞ,CD 

(2.6) 



                   

Örnek: 

QTOPLAM = 68Nc ve IŞARJ=50nsec olması durumunda TŞARJ akımı nedir? 

TŞARJ=68nC/50nsec=1.36A 

Bu metot ile bulunan şarj olma akımı ortalama bir değerdir. MOSFET sürücüleri sabit bir akım 

sağlamazlar. Kullanılması gereken temel kural bulunan akım değerinin iki katı alınarak tepe akımının 

bulunmasıdır. Yani yukarıda yapılan hesaplamaya göre 3A başlangıç olarak iyi bir değerdir. Bu 

uygulama şarj ve deşarj olma süresini uzatan herhangi bir direncin olması göz önünde bulundurulmaz.  

İkinci metot ise MOSFET sürücü direncini(RDS-ON) , herhangi bir harici direnci ve gate 

kapasitansını kullanan zaman sabiti yaklaşımıdır. �Ş?EF =  (('6ÜEÜ�Ü  + 'G?!>)  ∗  P!�&H?I) ∗ �P 

RSÜRÜCÜ: Sürücünün çıkış bölümünün RDS-ON direnci 

RGATE:  Sürücü ve MOSFET’in gate’i arasındaki herhangi bir harici direnç 

CTOPLAM:  Toplam yükün gate voltajına bölünmesi ile elde edilen toplam gate kapasitansı 

TC: zaman sabiti  

Örnek: 

QTOPLAM = 68 nC  

VGATE = 10V 

TŞARJ = 50 nsec. 

TC = 3 

RGATE= 0 ohm 

RSÜRÜCÜ = (TŞARJ/TC*CTOPLAM) - RGATE 

RSÜRÜCÜ = (50 nsec./ 3 * 6.8 nF) - 0 ohm 

RSÜRÜCÜ = 2.45Ω 

Bu örnekte, TŞARJ süresinin sonunda kapasitansın %95’lik kısmının dolduğu 3 tane R-C zaman 

sabiti ile belirlenebilir. Çoğu MOSFET’ler gate voltajı 6V değerine ulaştığında açık konuma gelir. 



Bu bağlamda TC’nin değerinin 1 olması (şarj voltajının %63’ü)  uygulamalar için daha kullanışlı 

olabilir ve kullanılan IC için daha az akıma ihtiyaç duyulur. 

 

3. MESAFE ÖLÇÜMÜ 

3.1.Giriş 
 

Günümüzde mesafe ölçümü farklı tekniklerle yapılabilmektedir. Bu tekniklerin başlıca çeşitleri 

kızılötesi ışınlar kullanılarak yapılan mesafe ölçümü, LASER kullanılarak yapılan mesafe ölçümü ve 

ultrasonik sensörler kullanılarak yapılan mesafe ölçümüdür. Kısaca adı geçen ölçüm tekniklerinden 

bahsedelim. 

a. Kızılötesi Işın Kullanılarak Yapılan Mesafe Ölçümü 

Doğru parçalarının uzunlukları elektromanyetik dalgalar yardımıyla ölçülür. Bu tür uzunluk 

ölçümünde ölçülecek mesafenin bir ucunda kızılötesi ışın veya elektromanyetik dalgalar yayabilen bir 

verici, ölçülecek mesafenin diğer ucunda yansıtıcı(reflektör) bulunur. Verici tarafından gönderilen ışın 

veya dalgalar yansıtıcıya çarptıktan sonra geri gelir ve vericinin içindeki bir alıcı tarafından tekrar 

alınır. Bu şekilde mesafeye “�”, dalgaların verilişi ve alınışı arasında geçen zamana “%” ve dalgaların 

yayılma hızına (ışık hızı) “ ” dersek mesafeyi veren denklem şu şekilde çıkacaktır; 

� =  
 ∗ %

2
 

Elektromanyetik dalgaların c yayılma hızı çok büyük olduklarından (saniyedeki hızı yaklaşık olarak 

300 000 km) % ‘nin çok hassas olarak ölçülmesi gerekir. Bu teknikte  % ‘yi hassas olarak ölçme 

yöntemleri, impuls tekniği, faz farkı tekniği gibi yöntemlerle isimlendirilir. 

Bu yöntemin bizim projemiz ve diğer uygulama alanları açısından en büyük dezavantajı, çevresel 

ışığa bağlı olarak alınan ölçümlerin birbirinden farklı çıkmasıdır. Örneğin bir açık hava uygulamasında 

güneşin en tepede olduğu zamanla batmaya yakın olduğu zaman arasında farklılıklar mevcuttur. Bu 

yöntem en kararlı ölçümleri karanlıkta yapar. 

b. LASER Kullanılarak Yapılan Mesafe Ölçümü 

 LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) yönteminde de kızılötesi 

yönteminde olduğu gibi impuls gönderme tekniği ve faz farkı tekniğinin yanı sıra lazer sinyalinin nesne 

üzerinde oluşturduğu lekenin görüntüsünün işlenmesi yoluyla incelenmesi yöntemi ile üçgenleme 

algoritması kullanılarak mesafe ölçme sistemi geliştirilmiştir. İlk iki yöntemde uzun mesafeler %99,9 

oranında ölçülürken, kısa mesafelerde bu yöntemler işe yaramamaktadır. 

Bahsi geçen son yöntemde düşük güçlü bir lazer verici, basit bir web kamera kullanılarak 

MATLAB ortamında yapılan hesaplamalar ile mesafe ölçülmektedir.  



Bu yöntemin dezavantajı, mesafe büyüdükçe ölçümün doğruluğu ve çözünürlüğü de 

düşmektedir. Kısa mesafelerde kullanılan bu yöntem oldukça pahalı, zahmetli ve olası bir tamirat 

gerektiğinde tamiratı zor bir yöntemdir. Bütün bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, bizim 

sistemimizin selameti açısından LASER kullanılarak yapılan mesafe ölçümü de sağlıklı bir tercih 

olmayacaktır. 

c. Ultrasonik Sensörler Kullanılarak Yapılan Mesafe Ölçümü  

Ultrasonik uzaklık sensörü, piezoelektrik dönüştürücüden gelen 40khz ultrasonik sesin kısa

darbelerini yayarak çalışmaktadır. Ses enerjisinin küçük bir kısmı sensörün önündeki cisimlerden 

yansıyarak dedektöre yani farklı bir piezoelektrik dönüştürücüye gelir. Alıcı yükselteci yansıyan işareti 

(ekoları) sinyal dedeksiyon sistemine veya mikroişlemciye gönderir. Sinyalin havadaki hızına bağlı 

olarak mikroişlemci, cisimlerin ne kadar uzakta olduklarını şu formülü kullanarak hesaplar; 

� =  
�L ∗ %

2
 

Yukarıda verilen denklemde �L ses hızını ifade etmektedir. Ses hızı havada, deniz seviyesinde ve 

21 °C sıcaklıkta yaklaşık 340 metre/saniye veya 1224 km/saat olarak tanımlanmıştır. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses hızının ölçülmesinde ilk iki yönteme kıyasla, daha düşük işlemci hızlarda mikroişlemciler 

kullanılabilir. Bunun sebebi, sesin ışıktan çok daha yavaş olması sonucu, vericiden gönderilen sinyalin 

yansıma süresinin daha uzun olması ve alıcının daha uzun bekleme şansının olmasıdır. 

 

Bu bahsedilen durum ultrasonik sensörlerin nispeten daha ucuz olmasını sağlar. Ultrasonik 

sensörlerin bir büyük avantajı ise gün ışığından etkilenmemesi ve daha istikrarlı çalışmasıdır.

Kullandığımız ultrasonik sensörün devre şeması ve görünüşü Şekil 3.2.’de ve Şekil3.3.’te verilmiştir.  

   

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. YAZILIM VE ALGORİTMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Sonuç ve Yorum  

  

 Elektrikli araçlarda uyarlamalı hız kontrolü isimli projemizde kullandığımız teori ve pratik 

bilgileri vermiş bulunmaktayız. PID kontrollü aracımız, PWM tekniğiyle motoru sürülerek başta 

yapacağımızı söylediğimiz her şeyi yapmış bulunmaktadır.  

Günümüzde hızla artan çevre kirliliğine karşı elektrikli araçların önemi her geçen gün 

artmaktadır. Pil teknolojisine bağlı olarak, yıllar içerisinde artarak, trafikte daha yoğun sayıda elektrikli 

araç hatta belki hidrojenle çalışan, belki bir gün güneş enerjisiyle çalışan araçları yollarda göreceğiz. 

İnsanların düşünce dünyasının genişliği, yaptığı ve yapılan işleri sorgulama kabiliyeti sayesinde 

insanlık bugünlere gelmiş, bu derece ilerlemiştir. Bu durum henüz yeni bir teknoloji olan elektrikli 

araçları da sorgulama kısmına geldiğinde, “içten yanmalı motorlar kadar olmasa da, üretilen elektrik 

için de karbondioksit emisyonu gerçekleşiyor” gerçeğine bir gün gelip dayanacaktır.  

Özet olarak bir ülkenin büyümesi için gerekli en önemli unsur; ucuz iş gücü olmaya yarayan 

genç nüfustan ziyade, kaliteli ve seviyeli bir eğitim almış, vizyon sahibi bireylerdir. Bu bakımdan 

tüketici olmaktan ve tükettiğinden gurur duyan nesil yerine ürettiğinden gurur duymasını sağlamak, 

artık “mühendis” olan nesiller için de bir vazifedir. 
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VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

 
 Proje kapsamında makine ve teçhizat kalemi 2 adettir. Bahsi geçenler bir adet güç kaynağı ve 
bir adet avometre olup, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde kullanılacaktır. 

 

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar 

  

 Gerekli açıklamalar kesim III'te yapılmıştır. 

 

d) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler   

Proje nihayetinde elde edilen sonuçlar ve yazılan rapordan, "ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL SYSTEM AND ITS IMPLEMENTATION " isimli bilimsel makale Ankara 
Üniversitesi Communications dergisine gönderilmiştir. Bahsi geçen makale henüz inceleme 
aşamasında olup yayınlandığı ayki sayısı BAP Ofisine bildirilecektir. Ayrıca Alican Topçu 
ve Melih Sarp'ın lisans bitirme tez konuları proje kapsamından çıkarılmış ve her iki öğrenci 
ELM-471 ve ELM-472 derslerinin her ikisinden de AA not ortalaması ile geçmişlerdir. 

 

Sıra No 

Ekonomik 

Sınıflandırma 
Miktarı ölçü  Birimi 

Fatura Karşılığı 

(TL) 

 

03-2 

Tüketime Yönelik Mal 

Ve Malzeme Alımları 
   

1 PIC18F 4550 2 Adet 34.81 

2 PIC18f2520 2 Adet 27.14 

3 DSPIC 30f 2010 5 Adet 60.48 

4 Ultrasonic Distance 
Sensor  
Item Code: 28015 

 
4 

 
Adet 

 
83.54 

 
5 

Dm300020  - dsPICDEM 
MC1 Motor Control 
Development Board  

 
1 

 
Adet 

 
796.50 

6 12v 1,2ah Akü 
Np 1.2-12 

4 Adet 54.28 

7 USB PIC programlayıcı  1 Adet 88.50 

     

03-5 Hizmet  

Alimlari 
   

1 Baskı Devre Yaptırma 
Ücreti 

3 Adet 867.30 

06-1 Mamul Mal Alımları    

1 Güç Kaynağı 195Watt 
2*30V-3A  - 5V/3A 

1 Adet 837.80 
 

2 Multimetre 77IV – 
Multimeter , Digital 77IV 

1 Adet 719.80 

     

Toplam    3570.15TL 



 

 

e) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) 

 

 Ekte verilmiştir. 

 

 

 


