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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Proje Başlığı: Tek Serbestlik Dereceli Sistem için Denetleyici Tasarımı 

İngilizce Başlık: Controller Design for Single Degree of Freedom System 

Proje Özeti: 

Gerçek hayattaki problemler göreceli olarak yüksek maliyete sahip çoğunlukla büyük ölçekli endüstriyel 

sistemlerden meydana gelmekte ve bu sistemler için denetleyici tasarlamak kontrol mühendisliğinin en 

önemli problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Fakat bu sistemler maliyetli olmaları ve meydana 

gelebilecek olası hatalar sonucunda telafi edilememesi nedeniyle, bu sistemlerin davranışlarına benzer (ve 

daha karmaşık) deneysel düzenekler kullanılmaktadır. Kontrol sistemlerinde birbirlerinden bağımlı\bağımsız 

kontrol değişkeni bulunur. Bir başka ifade ile bir sistemde bulunan ve kontrol edilmesi istenen parçaların 

fiziksel özelliklerini (konum gibi) belirlemek/kontrol etmek için gerekli olan parametre/değişken sayısıdır. 

Bu proje kapsamında tek serbestlik dereceli sistem için denetleyici tasarlanması amaçlanmıştır. Tek dereceli 

sistemlerde denetleyici tasarımı ve karşılaştırılması için önerilen düzenekler arasında en belirgin olanı top-

kiriş (TK) sistemidir. Bu sistem tek serbestlik derecesine sahip tek giriş tek çıkışlı bir sistemdir. Bu 

düzenekteki amaç düzenek içinde bulunan topun istenilen konuma getirilmesini sağlamak ve belirlenen bu 

noktada sabit tutmaktır.  Bu problem dengeleme kontrol (stability control) problemi olarak da adlandırılır. 

Bu problemin çözümü TK için tek eksende aranır. Buna ek olarak ayrıca topun hedef konuma taşınırken 

eyleyicilerin yaptıkları hareketin minimum olması, bir başka ifade ile doğrusala yakın bir hareketin elde 

edilmesi amaçlanır. Bu projede istenilen amaçları yerine getirecek kontrol algoritmaları tasarlanacak, test 

edilecek ve karşılaştırılacaktır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde üç temel kontrol yapısı üzerinde 

durulduğu görülmüştür. Bunlar i) Kompansatör, ii) PID, ve iii)Bulanık Mantık Denetleyicisidir (BMD). 

Kontrol algoritmalarından bağımsız olarak sistem bütününün performansını etkileyen kriterlerden biri 

kontrol algoritmalarındaki katsayılardır. Bu nedenle katsayıların en uygun değerlerinin tespit edilmesi 

gerekir. Bu projede bu kontrol algoritmalarına ait katsayılar sezgisel optimizasyon algoritmaları kullanılarak 

optimize edilecek ve performansları karşılaştırılacaktır. 

 

Abstract:  

Real-life problems which are large-scale industrial systems constructed with relatively high costs, and 

designing a controller for these systems remains one of the most important problems in control engineering. 
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However, since these systems are costly and cannot be compensated by possible errors, experimental 

mechanisms similar (and more complex) to the behavior of these systems are used. It is the number of 

independent/dependent control variables in control systems. In other words, it is the number of 

parameters/variables required for determining /controlling the physical properties (such as location) of the 

parts in a system that are desired to be controlled. Within the scope of this project, it is aimed to design a 

controller for a single degree of freedom system. Among the proposed mechanisms for controller design and 

comparison in single-graded systems, the most obvious is the ball beam (BB) system. This system is a single-

input single-output system with a single degree of freedom. The aim of this arrangement is to bring the ball 

in the device to the desired position and to keep it fixed at that point. This problem is also called the stability 

control problem. The solution to this problem is sought for BB on a single axis. In addition, it is aimed to 

minimize the movement of the actuators while the ball is being moved to the target position, in other words, 

to obtain a direct motion close to the ball. In this project, control algorithms that will fulfill the desired 

objectives would be designed, tested and compared. When the studies in the literature are examined, it is seen 

that three basic control structures are emphasized. These are i) Compensator, ii) PID, and iii) Fuzzy Logic 

Controller (FLC). Regardless of the control algorithms, one of the criteria affecting the performance of the 

system is the coefficients in the control algorithms. Therefore, the most appropriate values of the coefficients 

must be determined. In this project, the coefficients of these control algorithms will be optimized using 

heuristic optimization algorithms and their performance will be compared. 

 

II. Amaç ve Kapsam  

2.1. Literatür Taraması 

Top dengeleyici mekanizmalar kontrol sistemlerinin ve algoritmalarının testlerinde ve karşılaştırmalarında 

kullanılan temel uygulama/deney platformlarındandır. Bu platformlar/düzenekler hem benzetim 

çalışmalarında hem de gerçek zamanlı kontrol uygulamalarına konu olmuştur. Bu proje kapsamında tek 

serbestlik dereceli top-kiriş (TK) (ball and beam) ve iki serbestlik dereceli top dengeleme masası (TDM) 

(ball balancing table) için kontrol algoritması geliştirilecek ve gerçek bir düzenek üzerinde test edilecektir. 

Her iki düzeneğin gelişim aşamalarına bakıldığında göreceli olarak model karmaşıklığı açısından daha 

yüksek bir sistem olan TDM, ilk olarak 1974 [1] yılında lisansüstü eğitimde kontrol sistemlerinin 

uygulanabilmesi için önerilmiş, elde edilen başarı neticesinde 1978 [2] yılında da TK lisans ve lisansüstü 

eğitim için tasarlanmıştır. Günümüzde her iki düzenek birer test düzeneği olarak kabul görmüş ve kontrol 

algoritmalarının karşılaştırıldığı problemler olarak literatürde yer bulmuştur. İncelendiğinde bahsi geçen 

sistemlerle ilgili yapılan çalışmalar 70'li yıllara kadar uzanıyor olmasına rağmen konunun güncelliğini 
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vurgulamak amacıyla 2000 yılından sonra yapılan yayınlar incelenmiştir, karşılaştırılmış ve aşağıda verilen 

tabloda uygulama (U), benzetim (B) ve tasarım (T) olacak şekilde kategorize edilmiştir. 

 

Yayın Yayın 

Yılı 

U/B/T Kontrol 

Algoritması 

Açıklama 

[3] 2002 T PID Çalışmada TGM sistem mekanik tasarım özellikleri 

verilmiştir. Kontrol algoritmasından bahsedilmesine 

rağmen bununla ilgili sonuçlar sunulmamıştır. Topun 

konumu dirençsel-dokunmatik ekran ile elde 

edilmiştir. 

[4] 2003 B Faz ilerletici 

kompanzatör 

(lead 

compansator) 

Kontrol birimi olarak geleneksel kompanzatör birimi 

kullanılmıştır. Routh ve Shannon kriterleri 

kullanılarak kompanzatör biriminin katsayılarına ait 

çözüm aralığı belirlenmiş. Ardından bu aralık içinde 

Brute Force yöntemi ile ISE (integral of square 

error, hata karelerinin integrali) değerini minimum 

yapacak katsayılar bulunmuştur.  

[5] 2007 T Geri 

Basamaklama 

Kontrol 

Algoritması 

(Backstepping 

Control) 

Çalışmada amaç sistemin modelini çıkarmaktır. 

Öncelikle yazarlar mekanik özelliklerinden sistemin 

modelini çıkarmış daha sonrada bu modelin 

doğruluğunu test etmek amacı ile sistemden alınan 

veriler Excel ortamında kontrol edilmiştir. Sistem 

farklı olarak iki eyleyici kullanmak yerine 

süspansiyon sistemi kullanılmıştır. Bu sistemin 

kontrol yapısına etkisi ve kontrol algoritması 

tartışılmamıştır. Sadece yazı içinde doğrusal 

olmayan kontrol yöntemlerinden biri olan geri 

basamaklamalı kontrol algoritmasının kullanıldığı 

belirtilmiş fakat bu algoritma tartışılmamış ve 

formülasyonları verilmemiştir. 

[6] 2008 B Durum 

Geribeslemeli 

Denetleyici ( 

Çalışmada öncelikle sistemin donanımsal 

özelliklerinden ve deneysel düzeneğin şemasından 

bahsedilmiş ardından durum geri beslemeli 
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State feedback 

Controller) 

denetleyici, benzetim çalışmaları ile tartışılmıştır. Bu 

çalışmada göreceli olarak basit ve doğrusal bir model 

kullanılmıştır. Çalışmada kontrol sisteminin 

uygulama sonucu verilmemiştir. 

[7] 2008 T Geri 

Basamaklama 

Kontrol 

Algoritması 

(Backstepping 

Control) 

Çalışma [5] ile verildiği gibi, bu çalışmada da kontrol 

sisteminden bahsedilmiş fakat denklemleri ve 

sonuçlar tartışılmamıştır. Çalışmada tasarım 

öğelerinin üzerinde durulmuş ve dirençsel 

dokunmatik ekran kullanılmıştır. Devrede dijital 

sinyal işlemci kullanılmış ve eyleyici olarak dc motor 

kullanılmıştır. Genel yaklaşım ucuz ve kolay kontrol 

edilebilir olması nedeniyle servo motor kullanımıdır. 

[8] 2009 B i)BMD-PD  

ii)PID 

Bulanık mantık denetleyicisi (BMD) kontrol 

işlemlerinde son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. 

Geçmiş yıllara kıyasla hesaplama birimlerinin 

göreceli olarak hızlı çalışması nedeniyle BMD hem 

donanımsal hem de benzetim ortamlarında 

kullanılmaktadır. BMD girişleri hata ve hata farklı 

olmakta çıkış ise PWM sinyalinin duty değeri 

olmaktadır. Bu denetleyicilerin giriş ve/veya 

çıkışlarına bir katsayı tanımlayarak yapının PD, PI 

veya PID gibi davranması sağlanır. Bu çalışmada da 

giriş değerlerine tanımlanan katsayı ile BMD 

performansı iyileştirilmiş ve denetleyici performansı 

PID ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada gerçek bir 

sistemin eyleyici tepkisi grafiksel olarak verildikten 

sonra kontrol işlem sonucu benzetim ortamında 

tartışılmıştır. 

[9] 2009 B YSA-PID 

GA 

BMD olduğu gibi katsayı tanımı Yapay sinir 

Ağlarında da (YSA) kullanılmaktadır. Bu çalışmada 

NN hem giriş hem çıkış katmanları için tanımlanan 

katsayılar bu çalışmada Genetik Algoritma (GA) ile 

optimize edilmiştir. Kontrol sistemlerinin optimize 

edilmesi genel anlamda iki şekilde yapılmaktadır. 
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İlkinde var olan koşullar öngörülerek benzetim 

çalışmaları kullanılarak herhangi bir kontrol 

algoritmasındaki katsayılar optimize edilir ve bu 

katsayılar daha sonra benzetim veya gerçek hayat 

uygulamasında yerine koyulur. Bu yapıya off-line adı 

verilir. diğer bir yöntemde benzetim çalışması 

ve/veya uygulama başlangıç katsayı değerleri olan 

algoritma ile başlatılır ve uygulama devam ederken 

bu katsayılar genellikle optimizasyon algoritmaları 

kullanılarak en iyi değerlerine taşınır. Bu yönteme 

on-line adı verilir. On-line yöntemler benzetim 

çalışmalarında çok iyi performans verdiği ve 

uygulanabilir olduğu gösterilmesine rağmen gerçek 

hayat uygulamalarında sistemdeki örnek alma hızı 

(frekansı) en düşük olduğu durumda bile (En düşük: 

1 Hz, En yüksek: GHz seviyeleri) yeterli zaman 

içinde optimizasyon algoritmalarından sonuç 

alınamamaktadır. Bu tip çalışmalarda sistem 

halihazırda iyi bir performans veren katsayılarla 

çalıştırılır, zamana bağlı olarak bir performans 

beklentisi olmadan optimizasyon algoritması 

çalıştırılır. Problem uzun sürede denge noktasına 

geliyor ise bir aşamada optimizasyon algoritmasının 

performansa etkisi görülür. Bu çalışmada elde edilen 

sonuçlar benzetim çalışmalarında bu duruma 

örnektir. 

[10] 2010 U Pekiştirmeli 

öğrenme BMD 

Uygulama olarak yapılan bu çalışmada BMD yapısı 

pekiştirmeli (reinforcement learning) öğrenme yapısı 

ile on-line olarak eğitilmektedir. Çalışmada kontrol 

yapısı tartışılmış ve sonuçlar verilmiştir. Sonuçlar 

incelendiğinde çok yavaş denge noktasına ulaştığı ve 

ulaşırken yumuşak bir yol yerine gürültülü bir hat 

izlediği görülmüştür. Bu çalışmada herhangi bir 

karşılaştırma yapılmamasına rağmen diğer 
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çalışmalarda karşılaştırılacak olunursa elde edilen 

sonuçlardan daha iyisi PID denetleyicisi ile elde 

edilebileceği anlaşılmıştır. 

[11] 2010 B İ)P 

ii)PID 

iii)LQR 

iv)YSA 

En fazla karşılaştırmanın yapıldığı çalışmalardan 

biridir. Karşılaştırma ve uygulamalar benzetim 

ortamında yapılmış ve uygulamayla ilgili herhangi 

bir yorum yapılmamıştır. Elde edilen sonuçlar 

çalışma içinde en iyi performansın LQR optimal 

denetleyicisinden elde edildiğini göstermesine 

rağmen makale içindeki sonuçlar incelendiğinde PID 

denetleyicisinin tüm yöntemlerden daha iyi sonuç 

verdiği görülmüştür. P ve PID denetleyicileri 

kullanılmış ve katsayıları geleneksel Ziegler Nichols 

yöntemi kullanarak tespit edilmiştir. Daha iyi 

parametre kümesi ile çok daha iyi sonuçlar alınabilir. 

[12] 2010 T PID Labview ortamında PID denetleyicisi için görsel 

öğeler içeren bir modül tasarlanmıştır. Çalışma bu 

modülün tasarlanması anlatılmış olmasına rağmen 

uygulanan/uygulanacak sisteme ait bilgiler 

verilmiştir. Uygulama sonucu olarak modülün 

oluşturulduğu ortamdan alınan ve uygulamaya ait 

olmayan sonuçlar sunulmuştur. Çalışmada PID 

denetleyici katsayıları Ziegler Nichols yöntemi 

kullanılarak ayarlanmıştır. 

[13] 2011 B i)BMD+YSA 

ii)RBF 

Bu çalışmada BMD ve ilk olarak da Radyal Bazlı 

Fonksiyon (Radial Basis Function) ağının özellikleri 

iç içe kontrol birimleri olarak kullanılmıştır. RBF 

içerisinde Gaussian fonksiyonunu aktivasyon 

fonksiyonu olarak kullanan tek katlı YSA yapısı 

olarak özetlenebilir. YSA'da olduğu gibi BMD'de 

YSA ile birlikte kullanılarak PID gibi çalışması 

sağlanmış ve bu katsayılar Parçacık Sürüsü 

Optimizasyon algoritması kullanılarak belirlenmiştir. 

Bu katsayı belirleme işlemi off-line olarak 
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yapılmıştır. RBF ise on-line olarak sistemde 

kullanılmıştır. İç içe yapı anlık konumun hedeften 

uzak olduğu durumlarda BMD-YSA yapısı 

kullanılması hedefe yaklaştığı durumlarda ise RBF 

kullanılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

[14] 2011 U i)YSA-PID 

ii)PID 

Çalışma [13]'de kullanılan fakat isimlendirilmeyen 

iki algoritma arasında anahtarlama yapılması fikri bu 

çalışmada açık bir şekilde anlatılmıştır. Bu çalışmada 

YSA-PID ile PID algoritmaları sıralı olarak 

kullanılmıştır. Anlık konum hedeften uzak olduğu 

durumda YSA-PID kullanılırken hedefe yaklaşınca 

sadece PID denetleyici kullanılmıştır. Sonuçlar 

gerçek bir sistem üzerinden uygulamalı olarak 

verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde denge noktasına 

çok geç zamanda ve gürültülü bir yol izleyerek 

ulaştığı görülmüştür.  

[15] 2011 B i)BMD 

ii)RBF+PID 

iii)PID 

Karşılaştırmaların sunulduğu benzetim ortamında 

gerçekleştirilen bir çalışmadır. Çalışmada RBF 

tabanlı denetleyici ile BMD ve PID 

karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada da diğer benzetim 

çalışmalarında olduğu gibi denetleyicinin çalışmadı 

için gereken hesaplama gücü göz önüne 

alınmamıştır. Elde edilen performans grafiksel olarak 

sunulmuş ve RBF'in daha iyi sonuç verdiği 

vurgulanmıştır. Sonuçlarda BMD ve PID verileri 

sunulmamıştır. Bu nedenle RBF performansına ait 

nümerik veya grafiksel bir karşılaştırma yapmak 

mümkün değildir. 

[16] 2011 T BMD+Kayan 

Kipli Denetim 

Yüksek lisans tezi incelenmiştir. Tezde sistem 

tasarımı üzerine durulmuş ve bulanık mantık tabanlı 

kayan kipli (sliding mode) denetleyici tasarlanmıştır. 

Sonuçlar benzetim çalışmalarından elde edilmiş, 

önerilen denetleyiciye ait performans sonuçları 

benzetim çalışması üzerinden yorumlanmıştır. 
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[17] 2011 T - Bu çalışmada sistem tasarımı üzerinde durulması 

amaçlanmış fakat sistem üzerinde kullanılan 

dirençsel dokunmatik ekranda topun konumunun 

tespiti üzerinde benzetim çalışmaları yapılmıştır. 

Çalışmadaki amaç topun konumunu mümkün olan en 

az hata ile tespit etmektir. 

[18] 2011 B Faz ilerletici 

kompanzatör 

Bitirme projesi final raporudur. Projede TGM 

sisteminin modellenmesi incelenmiş ve model 

benzetim ortamında kurulmuştur. Modelin 

matematiksel çözümlemesi dışında elde edilen 

modelin doğrulaması yapılmamıştır. Doğrulanmamış 

modeli (diğer modellerden farklı olmayan) 

kullanarak kompanzatör ile kontrol edilmiştir. 

kompanzatör tasarı için gerekli frekans veya yer-kök 

(root-locus) eğrileri yöntemlerinden 

yararlanılmamıştır. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde deneme yanılma yöntemiyle sonucun 

elde edildiği görülmüştür. Sadece nümerik olarak 

toplan sistem transfer fonksiyonu ve parametreler 

verilmiştir. 

[19] 2011 B PID Ders notu şeklinde hazırlanmış olmasına rağmen elde 

edilen sonuçlar ve işleyiş incelendiğinde bitirme 

projesi raporlarına karşılık geldiği anlaşılabilir. 

Hazırlanan belgede benzetim çalışmaları üzerine 

durulmuş ve sistem tasarım basamakları anlatılmıştır. 

Denetleyici olarak PID kullanılmış ve PID katsayıları 

deneme yanılma ile bulunmuştur. Buradaki amaç 

PID katsayılarının etkilerini göstermek olabilir.  

[20] 2011 B PID Benzetim çalışması ve sonuçların verildiği bu 

çalışmada yazarlar PID denetleyicisini kontrol 

algoritması olarak uygulamış ve sonuçları BMD ile 

karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada PID katsayıları off-

line olarak PSO ile bulunmuştur. Geçiş bölgesi 

(transinet response) performansları 
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karşılaştırıldığında PID'nin en iyi performansı 

verdiği gözlemlenmiştir. 

[21] 2011 B PID Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada ilk 

defa topun konumunu bulmak için bir dizi  foto 

transistor den yararlanılmıştır. Foto transistorlar eşit 

aralıklarda deney düzeneğini kapsayacak şekilde 

kullanılmıştır. Yapılan çalışma foto transistorlardan 

bahsetmesine rağmen benzetim çalışması sonuçları 

çalışmada verilmiştir. Her eksen için 11 adet olmak 

üzere toplamda 121 adet fototransistor kullanılmıştır. 

Çalışmada tasarım işleminden bahsedilmiş ve PID 

katsayıları adım tepkisinden üretildiği için Ziegler-

Nichols yöntemi kullanılmış olabileceği yorumu 

çıkarılabilir. 

[22] 2012 B YSA+PID PID gibi çalışan YSA denetleyicisinin kullanıldığı 

benzetim çalışmasıdır. Karşılaştırma olarak geriye 

yayılım (back propogation) algoritması ile PSO 

karşılaştırılmış ve hata göz önüne alındığında PSO ile 

daha iyi eğitim yapıldığı görülmüştür. YSA daha 

önce açıklandığı gibi giriş ve çıkış katmanlarına 

tanımlana katsayı ile PID benzeri bir davranış 

göstermektedir. Bu katsayılar PSO ile on-line olarak 

belirlenmiştir. Daha önceki çalışmalarda açıklandığı 

gibi on-line çalışma işlemi için sistem göreceli olarak 

yavaş çalışmakta ve başlangıç aşamasında iyi bir 

şekilde belirlenmiş katsayılar kullanılmaktadır. 

[23] 2013 U Fraksal 

Seviyeli PID 

(FOPID) 

Fraktal seviyeli PD ve PID (FOPD ve FOPID) 

denetleyicilere ait uygulama sonuçları verilmiştir. 

Çalışmada denetleyicilerin katsayıları GA ve frekans 

uzayı analizlerinde bulunmuştur. Elde edilen 

sonuçlar GA ile katsayının belirlendiği durumda 

daha iyi performans elde edildiği görülmüştür. 

Benzer çalışmalardan bir diğer farkı da iki serbestlik 

dereceli TGM sisteminin Stewart platformu üzerinde 
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kurulmasıdır. Böylelikle 6 serbestlik dereceli bir 

sistem elde edilmiştir. Sistemin bu özelliği daha iyi 

sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmuştur. 

[24] 2013 U - Bu çalışma kontrol tasarımı yerine TGM sisteminde 

topun konumunun görüntü işleme yöntemleri 

sayesinde tespiti üzerine hazırlanmıştır. Bu işlem 

FPGA tabanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca PSO 

ile optimizasyon işlemi de kullanılmıştır. 

[25] 2013 T BMD Bitirme projesi final raporudur. Projede sistem 

tasarımı ve BMD bahsedilmesine rağmen denetleyici 

uygulaması ve sonuçlar verilmemiştir. 

[26] 2013 U i)I-PD 

ii)PID 

Aynı yazarların benzer iki çalışması incelenmiştir. 

Her iki çalışmada da PID denetleyicisi ile birlikte I-

PD denetleyicisi incelenmiştir. I-PD denetleyicisi 

PID'den farklı olarak integral teriminin diğer 

terimlerden çıkarıldığı durumdur. Bir başka ifade ile 

integral terim katsayısının negatif olduğu durumdur. 

Optimizasyon algoritması sonucunda bu terim 

negatif olabilmektedir. Bu çalışmada ise her iki 

denetleyicinin katsayıları Kalman-Yakubovic-Popau 

lemma kullanılarak frekans uzayında istenilen 

performanslar kriter olarak seçilerek bulunmuştur. 

Bu çalışmalarda ayrıca performansı iyileştirmek 

amacıyla ölçümlerden meydana gelen hatayı 

gidermek için filtre kullanılmıştır. Uygulama 

sonuçları grafiksel olarak verilmiş ve sonuçlar 

incelendiğinde I-PD denetleyicisinin daha iyi sonuç 

verdiği görülmüştür. 

[27] 2013 

[28] 2014 T PID Çalışmada PID denetleyicinse sahip bir sistemin 

mikro işlemci ortamında programlamasından 

bahsedilmiştir. Genel olarak denetleyici 

formülasyonu ve sistem grafikleri verilmesine 

rağmen detaylı inceleme yapılmamıştır. 
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[29] 2014 U BMD TGM sisteminde topun konumunu tespit etmek 

amacıyla kamera ve görüntü işleme tabanlı bir 

çalışma yapılmıştır. Topun konumu için imgenin 

histogramı çıkarılmış ve belirli bir eşik değeri 

seçilerek bu değere ulaşılıp ulaşılmadığına göre 

konum belirlemesi yapılmıştır. Daha sonra BMD 

denetleyicisi tasarlanmış ve sisteme uygulanmıştır. 

Diğer sistemlerden farklı yanı ise servo motor veya 

lineer motor dışında manyetik süspansiyonların 

TGM sistemine hareket kazandırdığı görülmektedir. 

Süspansiyon eyleyiciler ilk bakışta sistem 

davranışını karmaşıklaştırdığı düşünülse de 

süspansiyonun kısa dengeli hareketi ölçüm hatasını 

azalttığı gözlemlenmiştir. 

[30] 2014 U BMD Genel yaklaşım YSA veya BMD denetleyicilerinin 

giriş ve/veya çıkış katmanlarına katsayı ekleyerek bu 

katsayıyı optimize etmektir. Fakat bu çalışmada 

BMD katsayı tanımlanmamış, bunun yerine üyelik 

fonksiyonlarının merkezleri optimize edilmiştir. 

Optimizasyon algoritması olarak Tavlama Benzetimi 

Algoritması kullanılmıştır. Tüm sonuçlar laboratuvar 

ortamında geliştirilen sisteme uygulanmıştır ayrıca 

benzetim çalışması sonuçları da verilmiştir. Sistemde 

karşılaştırma yapılmamış ve detaylı yorumlara yer 

verilmemiştir. Fakat sistem incelendiğinde optimize 

edilen sistemin performansının daha iyi olduğu 

görülmektedir. 

[31] 2015 U PID Geleneksel yapıda TK tasarımı yapılmış, farklı 

olarak bilgisayar ortamı yerine Rasperry Pi 

kullanılmıştır. Böylelikle topun konumu da görsel 

öğelerden elde edilebilmiştir. Sistem sonuçları 

sistemin beklendiği gibi yavaş çalıştığını 

göstermektedir. Sistemde denetleyici olarak PID 

tercih edilmiş, denetleyici katsayıları Ziegler Nichols 
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kullanılarak ayarlanmıştır. Sistemde performans 

karşılaştırması yapılmamasına rağmen verilen 

grafiklerden sistemin çok yavaş çalıştığı 

çıkarılabilmektedir.  

[32] 2015 B Kayan Kip 

Kontrolü 

Bu çalışmada doğrusal olmayan kontrol 

algoritmalarından kayan kipli denetleyici ve durum 

geri besleme denetleyicisi sisteme uygulanmıştır. 

Sonuçlar grafikler yardımıyla verilmiştir. Kayan kip 

denetim işlemi kaskat kontrol yapısı içinde verilmiş 

ve PID denetleyicisi ile birlikte kullanılmıştır. 

Sonuçlar kayan kipli denetimini performans 

üstünlüğünü göstermektedir. Çalışmada kaskat 

kontrol yapısında iki denetleyicili bir yapıyı (Kayan 

kip + PID) çok değişkenli kontrol algoritmalarından 

olan durum geri besleme algoritması ile 

karşılaştırılmıştır.  

[33] 2015 T PID Çalışmada TGM sisteminin tasarımı açıklanmış ve 

benzetim çalışma sonuçları verilmiştir. Çalışmada 

PID denetleyicisi kullanılmıştır. 

[34] 2015 T PID TK sisteminin mekanik tasarımı üzerine hazırlanan 

bir çalışmadadır. Çalışmada TK sisteminin yapım 

aşamaları anlatılmaktadır. Tasarım sonrasında 

benzetim çalışması verilmiş ve denetleyici olarak 

PID tercih edilmiştir. PID katsayıları deneme 

yanılma yöntemiyle belirlenmiştir. 

[35] 2016 B PID TGM sistemlerinde eyleyicilerin x ve y 

eksenlerindeki hareketleri kullanılarak top istenen 

konuma taşınmaktadır. Bu çalışmada geleneksel 

hareketten farklı olarak tekerlekli mobil düzenek 

üzerinde TGM geliştirilmiştir. Buradaki amaç topu 

arzu edilen konuma getirebilmek için aracın 

hareketini/hızlandırmasını sağlamaktır. Sistemde 

PID denetleyicisi kullanılmış ve sonuçlar benzetim 

çalışması üzerinden verilmiştir. Aynı sonuçların 
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uygulamada elde edilebilmesi için topun istenen 

konuma çok yakın konumlandırılması gerektiği 

görülmektedir. 

[36] 2016 B PID Benzetim çalışmasında PID denetleyicisinin iki 

farklı yöntemle (Ziegler Nichols ve Tyreus-Luyben) 

katsayılarının belirlenmesi ve bu iki yöntemin 

birbirlerine göre üstünlükleri incelenmiştir. 

Çalışmada her iki sisteminde yavaş çalıştığı 

görülmektedir. 

[37] 2016 U BMD+PID BMD+PID yapısına ait çalışma sunulmuştur. Burada 

elde edilen uygulama sonuçları diğer çalışmaları 

doğrulamakta, göreceli olarak yavaş çalışmaktadır. 

Bu çalışmanın farklı yanı ise Kalman filtre 

kullanılarak ölçüm hatasının azaltılmasıdır. Bu 

durumda sistemde daha az salınım elde edilmiştir.  

[38] 2016 B BMD TGM sisteminde amaç topun istenilen konuma en 

kısa sürede ve titreşimsiz bir yörüngede taşımaktır. 

Bir başka ifade ile anlık konum ile hedef arası 

minimum olurken yaklaşma açısının da en küçük 

değerinde tutulmadır. Bu iki amacı sağlamak için 

çalışmada PSO ve GA tabanlı çok amaçlı 

optimizasyon algoritması kullanılmıştır. Çalışmada 

iki çok amaçlı optimizasyon algoritması sadece 

Pareto cephesi göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır. 

BMD sistem performansı karşılaştırması 

yapılmamıştır. Sistemin benzetim çalışması 

sonuçları verilmiştir. 

[39] 2016 B PID TK sisteminin matematiksel modeli benzetim 

ortamında PID denetleyicisi ile kontrol edilmiştir. 

PID denetleyicinin katsayıları GA ile belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonunda uygulamaya ait veriler 

sunulmasına rağmen ayrıntılı yorum yapılamamıştır. 

[40] 2016 U PID TGM sistemine PID denetleyicisi uygulanmış ve 

sonuçlar grafiksel ve nümerik olarak verilmiştir. 
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[37]'de verildiği gibi ölçüm hatasını gidermek 

amacıyla filtre tasarlanmıştır. Sistem göreceli olarak 

yavaş çalışmaktadır fakat gürültü seviyesi büyük 

ölçüde azaltılmıştır. 

[41] 2016 B PID Çalışmada benzetim ve uygulama sonuçları birlikte 

verilmektedir. Fakat uygulama sadece topun konumu 

işlemi için açıklanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Denetim işleminde ise benzetim ortamı 

kullanılmıştır. Görüntü işleme tekniği ile topun 

konumu tespit edilmiştir. Fakat bu çalışmada plaka 

üzerinde belirli noktalar tespit edilerek topun o 

noktalara gelip gelmediği kontrol edilir. Bu sayede 

topun konumu bulunur. Bu işlem hız açısından 

faydalı olmaktadır. Fakat yapılan işlem görüntü 

sistemine dokunmatik ekran özelliği katmaktır. Bu 

çalışmadan dokunmatik yapının daha iyi bir tercih 

olabileceği görülmektedir. Kontrol işlemi için PID 

denetleyicisi tercih edilmiş ve katsayıları Ziegler 

Nichols ile tespit edilmiştir. 

[42] 2017 U i)PD 

ii)FOPD 

Bu çalışmada PD ve FOPD algoritmaları TGM 

sistemine uygulanmıştır. Bu denetleyicilerin 

katsayıları Yarasa Algoritması (Bat Algorithm), 

Yerçekimsel Arama Algoritması (Gravitational 

Search Algorithm) ve Ateşböceği (Firefly 

Algorithm) kullanılarak belirlenmiş ve sonuçlar 

grafiksel olarak verilmiştir. Birbirlerine yakın 

sonuçlar vermesine rağmen FOPD'nin daha iyi 

performans verdiği görülmektedir.  

[43] 2017 B Model 

Referanslı 

Uyarlamalı 

PID 

Benzetim çalışması sunulmuş denetleyici olarak 

uyarlamalı kontrol algoritmalarından model referans 

(model reference adaptive control) kontrol 

algoritması kullanılmıştır. Çalışmada kontrol 

algoritması detaylı bir şekilde incelenmiş fakat 

sadece benzetim sonuçları raporlanmıştır. Ayrıca 
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diğer sistemlerle karşılaştırmaya yeteri kadar yer 

verilmemiştir. 

 

Top kiriş (TK) sistemi kontrol algoritmalarının performanslarının incelendiği test 

düzeneklerinden/problemlerinden biridir. Bu problemdeki amaç topun istenen konuma taşınması ve bu 

konumda hareketsiz tutulmasıdır ve bu amaç için kontrol algoritmaları tasarlanacaktır. Bu kontrol 

algoritmaları açıklanan amacı yerine getirebilmek için topun konumunu değiştiren eyleyicilere direktif verir. 

Her ne kadar amacın yerine getirilmesi önem teşkil etse de, topun konumunu istenen koordinatlara taşırken 

izlediği yol da önemlidir. Tek boyutlu problemde (TK problemi) top tek bir eksende hareket ettiği için elde 

edilecek denetim performansı hız açısından yatışma zamanı (settling time) hareket olarak da aşırı salınım 

(overshoot) değerleri göz önüne alınacaktır. Bir başka ifade ile geçici tepki (transient response) özellikleri 

ve kalıcı durum hatası (steady state error) performans ölçütleridir. Bu ölçütler performans kriterleri olarak 

kabul edilecek ve kontrol algoritmasının değerlendirilmesi için kullanılacaktır. Kontrol algoritmalarından 

istenen performans daha hızlı ve hatanın en az olmasını sağlamaktır. Bu nedenle proje kapsamında; i) 

Kompansator, ii) PID denetleyici, iii) Bulanık Mantık Denetleyicisi (BMD), kontrol algoritmaları TK 

sistemine uygulanacaktır. Bu kontrol algoritmalarının performansları sahip oldukları kontrol 

parametrelerinin doğru bir şekilde belirlenmesine bağlıdır. Bu nedenle bu projede yukarıda verilen kontrol 

algoritmalarının katsayıları bilgisayar ortamında benzetim ortamında optimizasyon algoritmaları kullanılarak 

belirlenecektir. Bu amaçla; i) Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO), ii) Türevsel Evrim Algoritması (TEA), 

iii) Genetik Algoritma (GA), algoritmaları kontrol algoritmalarının katsayılarını belirlemek amacıyla 

kullanılacaktır. Tüm uygulamalardan elde edilen sonuçlar geçici ve kalıcı tepki performanslarına göre 

karşılaştırılacaktır. 

 

III. Materyal ve Yöntem  

3.1.Matematiksel Modelleme 

Top-kiriş (TK) sistemi tek boyutlu bir düzlemde hareket eden topun konumunu istenilen değere getirmek 

için geliştirilmiş bir düzenektir. Bu sistem sabit bir yol -kiriş-, hareketli birim -top-, kirişi hareket ettirmek 

için eyleyici ve topun istenilen konuma gitmesini sağlayacak kontrol algoritmasının çalıştırıldığı 

mikrodenetleyici biriminden meydana gelmektedir. Şekil 1’de top kiriş sisteminin grafiksel modeli 

verilmiştir. 
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Actuator

a

 

Şekil 1. Top-Kiriş sisteminin Modeli 

 

Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan kontrol algoritmaları için gerekli olan matematiksel model bu 

bölümde çıkarılmıştır. Matematiksel model elde edilmesi için iki farklı yöntem -Lagrange (Enerji 

denklemleri ile) ve Newton (hareket denklemleri ile)- kullanılabilir. Her iki yöntemde aynı matematiksel 

model elde edileceği için bu çalışmada Newton hareket denklemleri kullanılmıştır. Buna göre topa 

uygulanan kuvvetlerin toplamı topun kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir. 

2

2

dt

xd
mF b

b=
                                                                        (1) 

 

Top üzerine uygulanan kuvvetler ise yerçekiminden kaynaklanan kuvvet (Fy) ile hareketin ters yönüne doğru 

olan sürtünme kuvveti ve topun dönüşünden meydana gelen torktur (Fs). 

∑𝐹 = 𝐹𝑦 − 𝐹𝑠                                                                     (2) 

Denklem 2’de verilen kuvvetler topun hareketine göre her iki kuvvet eşitliği aşağıdaki denklemlerde 

gösterilmiştir. 

𝐹𝑦 = 𝑚𝑏𝑔𝑠𝑖𝑛(𝑎)                                                                  (3) 

𝐹𝑠 =
𝐽

𝑟2
�̈� + 𝑘�̇�                                                                    (4) 

Denklem 3’de verilen mb topun ağırlığı, g yerçekimi sabiti a ise x ekseni ile kirişin yaptığı açıdır. Denklem 

4’de verilen J ve k sabitler ve x ise topun konumudur. Denklem 1-4 birleştirilerek aşağıdaki diferansiyel 

denklem elde edilir. 

�̈� +
𝑘𝑟2

𝑚𝑏𝑟
2+𝐽

�̇� =
𝑚𝑏𝑔𝑟

2

𝑚𝑏𝑟
2+𝐽

sin(𝑎)                                                       (5) 

Denklem 5’de verilen ifade topun konumu ile kiriş eğimi arasındaki bağlantıyı vermektedir. Bu model 

literatürde verilen diğer modellerle aynı olmasına rağmen gerçek hayattaki sistem için yeterli değildir. Bunun 

nedenli uygulanan sistemde kirişin eğilmesi için kullanılan eyleyicidir ve aslında kiriş eğiminin eyleyicinin 
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hareketi ile bağlantılı olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Şekil 2 projede kullanılan top kiriş sistemini 

göstermektedir. 

 

Şekil 2. Kullanılan top kiriş sistemi 

Şekil 2’de gösterildiği gibi kiriş bir servo motor ile hareket ettirilmektedir. Denklem 5’de verilen modele 

servo motor ile kiriş açısı arasındaki bağlantıda daha gerçekçi bir model elde edebilmek için eklenmelidir. 

Denklem 6’da bu ilişki gösterilmektedir. Denklem 7 elde edilen matematiksel modelini göstermektedir.  

sin(𝑎) =
𝑟𝑚

𝐿
sin(𝑏)                                                                    (6) 

�̈� +
𝑘𝑟2

𝑚𝑏𝑟
2+𝐽

�̇� =
𝑚𝑏𝑔𝑟

2𝑟𝑚

(𝑚𝑏𝑟
2+𝐽)𝐿

sin(𝑏)                                                          (7) 

Denklem 7 top kiriş sisteminin doğrusal olmayan matematiksel modelidir, bu modelde verilen b servo motor 

kolunun açısını ve rm ise motor kolunun uzunluğudur. Denklem 7 ile verilen sistemde girdi servo motor açısı 

çıktı ise topun konumudur. Sistemin davranışını verin denklem doğrusallaştırılabilir ve böylelikle transfer 

fonksiyonu elde edilecektir. Doğrusallaştırma işlemi için servo motorun açı değerinin küçük olduğu kabul 

edilebilir. Bu durumda sin(𝑏) ≈ 𝑏 kabulü yapılabilir. Bu durumda Denklem 7 aşağıda verilen denklemle 

ifade edilebilir. 

�̈� + 𝐾1�̇� = 𝐾2𝑏                                                                          (8) 

Denklem 8’de verilen katsayılar 𝐾1 =
𝑘𝑟2

𝑚𝑏𝑟
2+𝐽

 ve 𝐾2 =
𝑚𝑏𝑔𝑟

2𝑟𝑚

(𝑚𝑏𝑟
2+𝐽)𝐿

 dir. Bu denkleme Laplace dönüşümü 

uygulandığı durumda Denklem 9, 10 ve 11 elde edilir. 

𝑠2X(s) − sx(0) − 𝑥(0)̇ + 𝐾1(𝑠𝑋(𝑠) − 𝑥(0)) = 𝐾2𝐵(𝑠)                                 (9) 

X(s)(𝑠2 + 𝐾1𝑠) + (−sx(0) − 𝑥(0)̇ − 𝐾1𝑥(0)) = 𝐾2𝐵(𝑠)                                (10) 

X(s)(𝑠2 + 𝐾1𝑠) − x(0)(s + 𝐾1) − 𝑥(0)̇ = 𝐾2𝐵(𝑠)                               (11) 
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Denklem 11’de verilen ifadenin durum değişkenlerin olan konum x(0)ve hızın 𝑥(0)̇  başlangıç değerlerine 

bağlı olduğu görülmektedir. Sistemin davranışı düşünüldüğünde topun denge noktasında (equilibrium) 

olduğu beklenmektedir. Bu durumda da başlangıç hızı sıfır olacaktır 𝑥(0)̇ = 0. Başlangıç konumu ise 

göreceli olarak seçilebilen bir noktadır. Başlangıç konumuna göre ne kadar ilerde veya geride topun 

konumlandırılacağına karar verilebilir. Bu durumda da topun konumu başlangıçta sıfır olarak kabul 

edilebilirx(0) = 0 . Denklem 11 başlangıç değerleri sıfır kabul edilerek (initially at rest) denklem 12 olarak 

yazılır. Sistemin transfer fonksiyon ise denklem 13’de verilmiştir. 

X(s)(𝑠2 + 𝐾1𝑠) = 𝐾2𝐵(𝑠)                                                  (12) 

𝐺(s) =
𝑋(𝑠)

𝐵(𝑠)
=

𝐾2

(𝑠2+𝐾1𝑠)
                                                      (13) 

Denklem 13 ile verilen transfer fonksiyonunda bilinmeyen K değerleri için Tablo 1’de verilen değişkenler 

kullanılacaktır. Bu değişkenler proje kapsamında incelenen sisteme ait özellikleri vermektedir. Tablo 1’de 

verilen değişkenler kullanılarak K değerleri hesaplanabilir ve böylelikle Denklem 14 ile verilen transfer 

fonksiyonu elde edilir. 

 

𝐺(s) =
𝑋(𝑠)

𝐵(𝑠)
=

0.34

(𝑠2+0.031𝑠)
                                                    (14) 

 

Tablo 1. Top Kiriş sisteminin fiziksel özellikleri 

Sembol Tanım Değer Birim 

L Kiriş boyu 0.5 m 

rm Motor kolu uzunluğu 0.0245 m 

r Topun yarıçapı 0.0175 m 

mb Topun kütlesi 0.175 kg 

J Dönme atalet sabiti 2.143 x 10-5 kg m2 

k Tork Sabiti 0.00767 Nm 

a Kiriş açısı (Durum Değişkeni) Derece 

b Motor açısı (Girdi) Derece 
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Denklem 14 ile verilen transfer fonksiyonu servo motor kolunun yaptığı açı ile topun konumu8 arasındaki 

ilişkiyi vermektedir ve sistemin temel bağlantısıdır. Fakat motor kolunun yaptığı açı kontrol edilebilen bir 

değişken değildir, bu sistemde kontrol edilebilen ise motor gerilimidir. Bu durumda gerilimle açı arasında 

bir ilişki vermek gerekmektedir. Bu ilişki en basit şekilde 

𝐺𝑚(s) =
𝐵(𝑠)

𝑉(𝑠)
= 1                                                                   (15) 

ile gösterilebilir (V gerilim). Fakat bu durumda gerilim ile açı değişiminin doğrusal olduğu kabul 

edilmektedir. Fakat gerçekte en basit ilişki gerilim ile açı değişimi arasında belirli bir kazanç değeri ve zaman 

gecikmesi olması yönündedir. Bu kazanç gerilim değeri ile açı değeri skalaları arasındaki fark göz önüne 

alınarak ve zaman gecikmesi gerilimin frekansı ile motor hareketi arasındaki fark göz önüne alınarak 

anlaşılabilir. Bu durumda bağlantı birinci dereceden olduğu kabul edilebilir ve denklem 16 ile verilmiştir. 

Denklemdeki K kazanç ve z saman sabitidir. Bu değerler eklendiğinde elde edilen transfer fonksiyonu 

denklem 17’de verilmiştir. 

𝐺𝑚(s) =
𝐵(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

K

(𝑧𝑠+1)
                                                          (16) 

𝐺𝑚(s) =
𝐵(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

2

(0.01𝑠+1)
                                                          (17) 

Denklem 14 ve 17 birleştirilerek sistemin transfer fonksiyonu elde edilmektedir ve denklem 18-20’de 

verilmiştir.  

𝐿(𝑠) = 𝐺(𝑠)𝐺𝑚(s) =
𝐵(𝑠)

𝑉(𝑠)

𝑋(𝑠)

𝐵(𝑠)
=

0.34

(𝑠2+0.031𝑠)

2

(0.01𝑠+1)
=

𝑋(𝑠)

𝑉(𝑠)
                               (18) 

𝐿(𝑠) =
0.34

(𝑠2+0.031𝑠)

2

(0.01𝑠+1)
=

0.68

𝑠(𝑠+0.031)(0.01𝑠+1)
                               (19) 

𝐿(𝑠) =
68

𝑠3+100.031𝑠2+3.1𝑠
                                               (20) 

Denklem 20’de sistemin transfer fonksiyonu verilmektedir. Bu proje boyunca hem denklem 20 hem de 

denklem 14 analitik analizler için kullanılacaktır. Fakat bilgisayar yardımıyla yapılan analizler için sistemin 

doğrusal olmayan diferansiyel denklemi doğrusal hale getirilmediği ve sistemin davranışını daha iyi verdiği 

için kullanılmıştır. 

 

3.2. Kontrol Algoritmaları 

Sistem matematiksel modellemede başlığı altında verilen denklemler kullanılarak analizi yapılacaktır. Bu 
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sistemlerden G(s), top konumu ile motor kol açısı arasındaki ilişkiyi verirken Gm(s) ise motor gerilimi ve kol 

açısı arasındaki ilişkiyi vermektedir ve bu ifadeler bir önceki bölümde açıklanmıştır. Bu bölümde ise proje 

kapsamında kullanılacak kontrol yöntemleri açıklanacaktır. Şekil 3’de projede kullanılan geri besleme 

sistemi verilmiştir. 

G(s)
Girdi Çıktı

Gc(s)
r(t)

e(t)

y(t)
Gm(s)

H(s)

 

Şekil 3. Projede kullanılan geri besleme sistemi 

Şekil 3’de sistemde G(s) ve Gm(s) önceki bölümlerde açıklanmıştır. Bu sistemde verilen G(s) ise kontrol 

yöntemidir ve üç farklı kontrol metodu bu projede kullanılacaktır. Bunlar PID kontrolcüsü, Kompansatör ve 

Bulanık Mantık Denetleyicisidir. Bu sistemler Gc(s) olarak gösterilmiştir. Bir başka sistem ise anlgılayıcının 

modellenmesidir. TK sisteminde kullanılan algılayıcı topun konumunun tespitinde kuvvete duyarlı doğrusal 

potansiyometre kullanılmaktadır. Bu sistemler farklı konumlara uygulanan kuvvete göre farklı direnç değeri 

üretmektedirler. Bu sensörler dirence dayalı olmaları sebebiyle en uç konumları dışında kalan bölgelerde 

doğrusal yapıdadır. Bu nedenle sensör giriş çıkışı arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu başka bir ifade ile 

H(s)=1 kabul edilebilir. 

 

3.2.1. PID Kontrolcüsü 

Endüstride ve mühendislik uygulamalarında en fazla kullanılan kontrol yöntemlerinden olan PID kontrolcü 

hata sinyalinin üç fonksiyonunun toplamıdır. Bu fonksiyonlar işlevlerine oransal (P, proportional), integral 

(I,integral), ve türevsel (D,derivative) olarak adlandırılır, kontrolcünün ismi burada verilen katsayılardan 

gelmektedir, denklem 21’de PID zamana bağlı denklemi verilmiştir. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐾𝐷
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
                                               (21) 

Denklemden görüleceği gibi PID kontrolcüsü üç hatanın üç fonksiyonuna ve bu fonksiyonların belirli 

katsayılarla çarpılmasına eşittir. Her bir fonksiyonun ne ölçüde etkileyeceği bu katsayıların değerlerine 

bağlıdır. Böylelikle kontrolcü algoritmasının etkisini belirleyen katsayılardır denebilir. Denklem 21 ile 

verilen PID ifadesi denklem 22 gibi gösterilebilir.  
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𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑇𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
)                                               (22) 

Denklem 21 ve 22 ile verilen zamana bağlı olarak gösterilen kontrolcü ifadesi Laplace eşitliği alınarak 

frekans uzayında denklem 23-25 ile gösterilebilir.  

𝑈(𝑠) = (𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝐷𝑠)𝐸(𝑠)                                                    (23) 

𝑈(𝑠) = (
𝐾𝐷𝑠

2+𝐾𝑝𝑠+𝐾𝑖

𝑠
)𝐸(𝑠)                                                    (24) 

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝐷𝑠) 𝐸(𝑠)                                                    (25) 

Denklem 23 ve 25 ile gösterilen PID kontrolcüsünün blok diyagram gösterimi şekil 4’de verilmiştir. Şekilde 

ve denklemlerde verilen e(t) ifadesi referans sinyal ile çıkış sinyali arasındaki farktır (H(s)=1 ise). PID 

kontrolcüsü hata sinyalindeki değişikliklere bakarak kontrol sinyali üretmektedir. 

Kp

E(s)

1/Ti 1/s

TD s

U(s)

Kp

E(s)

Ki 1/s

KD s

U(s)

 

Şekil 4. PID kontrolcüsünün blok diyagramı 

PID kontrolcülerinin sistem çıkışı özellikleri üzerine etkisi katsayılarının uygun bir şekilde ayarlanmasına 

bağlıdır. Bunun için geleneksel kök yer eğrisi yöntemleri veya Bode vb. kullanılarak frekans uzayı tepkisi 

üzerinden analizler ve tasarımlar yapılabilir. Bununla birlikte Ziegler-Nichols, Cohen-Coon veya Aström 

Hagglung vb yöntemler kullanılarak da katsayılara karar verilebilir [1]. Bu yöntemler çoğunlukla sistemi 

örnek bir girdi ile çalıştırıp sistemin çıkışının zaman tepkisi özelliklerine bakarak katsayılara karar verilmesi 

prensibine dayanmaktadır. Bu projede ise belirlenecek amaç fonksiyonunu en küçük değere getirecek şekilde 

katsayılara karar verilecektir.  

3.2.2. Kompansatörler 

Kompansatörler yapıları gereği PID denetleyicilerine benzemektedir. Klasık kontrol yapılarında üç farklı 

şekilde tanımlanmıştır, Lag, Lead ve Lag/Lead olarak adlandırılmaktadır. Lag ve Lead kompansatörlerin 

matematiksel ifadeleri aynıdır. Bu yöntemler kök yer eğrisi üzerine kutup ve sıfır yerleştirmek üzerine 

kurgulanmıştır. Kutup ve sıfırların konumu s-düzleminin sol uzağında ise lead, orijine yakınsa Lag 
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kompansatör olarak adlandırılır. Denklem 26’da matematiksel ifadeleri verilmiştir. 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾
𝑠+𝑎

𝑠+𝑏
                                                              (26) 

Denklem 26 ile verilen kompansatörde bir adet kutup ve bir adet sıfır bulunmaktadır. Burada kutup ve sıfır 

konumu ayarlanarak istenilen çıkışı verecek baskın köklerin yerine göre kök yer eğrisi değiştirilir. Benzer 

şekilde istenilen faz veya kazanç marjın değerlerini verecek şekilde kutup ve sıfır eklenebilir. Fakat istenilen 

tüm geçiş tepkisi ve kalıcı durum tepkisi özellikleri tek bir Lead veya Lag kompansatör ile sağlanamayabilir. 

Bu durumda ise denklem 27 ile verilen Lag-Lead kompansatör kullanılmaktadır. 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾1
𝑠+𝐾2

𝑠+𝐾3

𝑠+𝐾4

𝑠+𝐾5
                                                         (27) 

Denklem 27’nin beş farklı katsayıya sahip olduğu görülmektedir. Toplamda üç katsayıya sahip olan PID 

kontrolcüsünden farklı olarak projede kullanılacak kompansatörde beş adet bilinmeyen bulunmaktadır. Bu 

bilinmeyenlerden sadece biri katsayı iken diğer dört bilinmeyen kutuplar ve sıfırlardır. PID kontrolcüsü 

incelendiğinde aslında o kontrolcü için de bulunan üç katsayının kutup ve sıfırlara karşılık geldiği görülebilir. 

PID denetleyicisinde olduğu gibi belirlenen amaç fonksiyonunu en küçük değere getirecek kutuplar ve sıfırlar 

s düzlemine yerleştirilecektir. 

 

3.2.3. Bulanık Mantık Denetleyicisi 

Bulanık Mantık Denetleyicisi (BMD) sistemin kontrol edilebilmesi için gerekli olan kontrol sinyalini üreten 

bir başka yöntemdir. Bu yöntem (BMD) üç parçadan meydana gelmektedir. 1)Bulanıklaştırma 

(Fuzzification), 2) Arayüz (Fuzzy Interface Rules) ve 3) Durulaştırma (Defuzification). BMD Şekil 5’de 

gösterildiği gibi kontrol edilmesi istenilen (TK) sistem uygulanır. Sistemin iki girdisi vardır ve bu girdiler 

PID ve kompansatörlerde olduğu gibi e(t) hata sinyali ve hata sinyalinin değişimi yani türevidir. 

Bulanık 

Mantık 

Kontrolcüsü

Sistem

s

1/s

Girdi

K1

K2

K3

K4

Çıktı

 

Şekil 5. PID-benzeri Bulanık Mantık Denetleyici sisteminin blok diyagramı 
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Şekil 5’de gösterildiği gibi BMD sistemi kontrol etmek için sinyali hata sinyali ve bu sinyalin değişimine 

bakarak üretir. Diğer kontrol yöntemlerinden farklı olarak giriş sinyalinin aralığı BMD tasarımı için 

önemlidir. Bu projede yapılan analitik çalışmalar incelediğinde aralığın [-1.5, 1.5] olarak seçilmiştir. BMD 

öncelikli olarak giriş sinyallerinin bulanıklaştırılması ile başlar. Bu işlem üyelik fonksiyonları adı verilen 

fonksiyonlarla gerçekleştirilir. Kontrol uygulamalarında bu fonksiyon üçgen şeklindedir ve şekil 6’da 

gösterilmektedir. 

-1.5            -1                        0                             1               1.5

    N                             Z                              P

 

Şekil 6. Bulanık Mantık Denetleyicisinin Giriş ve Çıkışı için tanımlanan üyelik fonksiyonu 

İkinci aşamada elde edilen bulanık değerler belirli kurallara göre işleme sokulmaktadır. Bu kurallar kontrol 

işlemi ile doğrudan ilgilidir. Tablo 2’de örnek bir kural tablosu verilmektedir. Kural tablosu boyutu ile üyelik 

fonksiyonu sayısı ilintilidir ve bu da kontrol algoritmasının performansını etkilemektedir. Şekil 6 ve Tablo 

2’de verilen örneklerden sistemin 3x3 üyeliğe sahip olduğu görülmektedir. Tablo 2 incelendiğinde ilk satır 

ve sütunun sırasıyla hata e(t) ve hatanın değişimine (ce) ait üyelik fonksiyonlarına karşılık geldiği 

görülmekledir. Tablonun içine yazılan üyelik fonksiyonları ise çıkış sinyaline aittir ve bu üyelik değerlerinin 

durulaştırılması ile çıkış sinyali, yani kontrol sinyali elde edilir.  

Tablo 2. Bulanık Mantık Kural Tablosu 

ce\e N Z P 

N N N Z 

Z N Z P 

P Z P P 

Şekil 5 tekrar incelendiğinde BMD giriş ve çıkışlarına bazı katsayılar tanımlandığı görülmektedir. Bu 

katsayılar giriş ve çıkış sinyalleriyle çarpılmaktadır. Böylelikle kural tablosu değiştirilmeden sadece 

katsayılar ayarlanarak sitemin istenilen zaman tepkisini vermesi sağlanabilir. Giriş ve çıkıştaki bu çarpım 

işlemleri ile BMD PID denetleyicisinin fonksiyonlarına sahip olur ve bu nedenle PID-benzeri BMD olarak 

adlandırılır. 
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3.3.Optimizasyon Algoritmaları ve Metodoloji 

Projede BK sistemi için optimal kontrolcü tasarımı üzerine durulmaktadır. Optimal kontrol mimarisinde 

sistem ve tanımlanan performans ölçütü (burada maliyet ve/veya amaç fonksiyonu olarak adlandırılmıştır) 

kullanılarak kabul edilebilir kısıtlar altında kontrol sinyali (admissible control history) üretmek, bu sinyali 

veren fonksiyonu elde etmektir. Bu projede ise optimal kontrol için kontrol fonksiyonları tanımlanmış ve bu 

fonksiyonlardaki bilinmeyen katsayılar bulunacaktır. Şekil 7’de projede kullanılan mimari gösterilmektedir. 

Sistem

Maliyet 

Fonksiyonu

Girdi Çıktı

Optimizasyon

Kontrolcü

Ayarlanan 

Parametreler

r(t)

e(t)

y(t)

{e(ti)} 

ti=tb,..,tf

y(tf)

Kp(tb)

KI(tb)

 

Şekil 7. Kontrol algoritmasının tasarım evreleri 

Şekil 7’de gösterildiği gibi kontrolcü belirli bir maliyet fonksiyonuna göre optimize edilerek optimal 

parametreler tespit edilecektir. Sistemin çalıştığı süre içinde [t0, tf] (t0=0 ve tf biliniyor) şekil 7 ile verilen 

sistem çalıştırılır ve sistem çalıştırılırken rastgele olarak belirlenen kontrolcü katsayıları kullanılır. Zaman 

kısıtı tamamlanınca elde edilen hata sinyali, çıkış sinyali ve referans sinyal ve3rileri optimizasyon 

algoritmasına verilir ve tekrar kontrolcü parametreleri üretilir. Bu döngü istenilen performans veya 

optimizasyon sonlandırma koşulları sağlanana kadar devam eder. Bu projede üç farklı optimizasyon 

algoritması kontrolcü parametrelerin bulunması için kullanılmıştır Genetik Algoritma, Parçacık Sürüsü 

Optimizasyonu ve Türevsel Evrim Algoritması. 

 

3.3.1. Genetik Algoritma (GA) 

Genetik algoritma (GA) doğal seleksiyon prensibine dayanarak geliştirilen evrimsel optimizasyon 

algoritmasıdır. GA ilk defa Holland ve DeJong tarafından 1975 yılında önerilmiştir. GA popülasyon tabanlı 

bir algoritmadır. Bu algoritmada popülasyondaki her bir bireye kromozom ismi verilmiştir. Kromozomlar 
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bit dizileridir ve her bir bit gen olarak adlandırılır.  İlk aşama olarak algoritma başlangıçta kromozomlara 

rastgele değer atanması ile başlar. İkinci aşama algoritma sonlandırma koşullara sağlanana kadar devam eder 

ve üç temel operatörden meydana gelir: seçim, çaprazlama ve mutasyon. Özetle, popülasyon içindeki 

kromozomlar amaç değerlerine göre yapılan bir düzenek içinden (örnek olarak rulet çarkı gibi) rastgele 

seçilir. Buradaki rastgelelik düzgün dağılımlı değildir. Amaç değeri daha iyi olanın seçilme olasılığı daha 

yüksek olacak şekilde belirlenir. Seçilen bu kromozomlar belirli bilgi parçalarını kendi aralarında 

değiştirerek yeni bireyler meydana getirir. Bu bireyler içinden rastgele olarak seçilen kromozomlardan bazı 

veriler değiştirilir (mutasyon operatörü). Elde edilen tüm kromozomlar içinden en iyileri bir sonraki nesilde 

devam eder diğer bireyler ise popülasyondan silinir. Ayrıca elitism operatörü de GA içinde kullanılır. Bu 

operatör bir sonraki nesle kalacak bireylerin seçimine müdahaledir. Yani en iyi olan bireylerin (genellikle 

%10-15 arası) bir sonraki nesle geçişi garanti altına alınır. Böylelikle bu veriler bozulmadan bir sonraki 

nesilde tekrar değerlendirilir. Ayrıca bu kromozomlar için tekrardan amaç fonksiyonu hesaplanması 

gerekmediği için hesaplama maliyetleri de azalmaktadır. 

 

3.3.2. Parçacık Sürüsü Optimizasyon Algoritması (PSO) 

Parçacık sürüsü optimizasyon (PSO) algoritması 1995 yılında Eberhart ve Kennedy tarafından önerilmiş 

doğadan esinlenen optimizasyon algoritmasıdır. Bu algoritma balık, kuş gibi hayvan sürülerinin davranışları 

izlenerek geliştirilmiştir. Algoritma diğer popülasyon tabanlı algoritmalarda olduğu gibi bireylerin rastgele 

olarak arama uzayına dağıtılması ile başlar. Farklı olarak her bir bireye ayrıca hız bilgisi de başlangıçta 

rastgele olarak verilir. Bireylerin konum bilgileri kullanılarak amaç değerleri hesaplanır. Bu amaç değerleri 

kullanılarak her bir parçacığın kendi hatıralarındaki en iyi yer ve tüm popülasyon içindeki en iyi konuma 

sahip birey ve bu bireyin konumu tespit edilir. Tüm bu veriler kullanılarak her bir bireyin önce hız daha sonra 

konum bilgileri güncellenir ve bu bilgiler bir sonraki iterasyona aktarılır. Şekil 8’de PSO algoritmasının akış 

diyagramı verilmiştir. 
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Parçacıklar için 

Hız ve Konum ata

Tüm parçacıklar 

için amaç değerini 

hesapla

Her 

parçacık 

için en iyi 

konum 

mu?

Konumu koruYeni konumu al

Tüm parçacıklar 

içinden en iyisini 

bul

Hız ve Konum 

güncelle

Maksimum 

iterasyona ulaşıldı 

mı?

E                    H

 H  

Şekil 8. Parçacık sürü optimizasyon algoritmasının akış diyagramı 

Şekil 8’de verilen diyagram öncelikli olarak popülasyon içindeki her bir bireyin konum bilgileri kullanılarak 

maliyet fonksiyon değerleri elde edilmesi ile başlar. Her bir bireyin geçmişindeki en iyi (maksimum veya 

minimum) konum bilgisi ve bu konum bilgisinin maliyet değeri ile anlık konum ve maliyet değeri 

karşılaştırılıp, her bireyin en iyi konum bilgisi saklanır. Tüm sürü içinden en iyi amaç değerini veren bireyin 

konum bilgisi kaydedilir. Tüm bireylerin konum ve hız bilgileri güncellenir. Konum ve hız güncelleme 

denklemleri 28 ve 29’da verilmiştir. 

𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 + 𝑐1𝑟𝑛𝑑(𝑝𝑖 − 𝑥𝑖) + 𝑐2𝑟𝑛𝑑(𝑔𝑖 − 𝑥𝑖)                                                    (28) 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑖+1∆𝑡                                                              (29) 

Denklem 28 ve 29’da verilen değişkenlerden x konum, v hız, t zaman, c1 ve c2 katsayılar, rnd rastgele yazı 

üretici, pi bireyin bulduğu en iyi konum, gi ise global olarak en iyi konuma karşılık gelir. Algoritmadan 

üretilen çözüm x ile gösterilir. Denklemlere göre popülasyondaki her bir birey rastgele olarak sürünün en 

iyi konumu ve kendinin en iyi konumundan meydana gelen alan içerisinde rastgele olarak hareket eder. 

Hareketteki yönelim c1 ve c2 katsayılarıyla gerçekleştirilir, bu nedenle bu değerler iterasyon boyunca değişik 

değerler alabilir.  
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3.3.3. Türevsel Evrim Algoritması (TEA, Differential Evolution DE) 

Türevsel Evrim Algoritması (Differential Evolution - DE) Storm ve Price tarafından 1997 yılında önerilmiş 

evrimsel optimizasyon algoritmasıdır. Diğer evrimsel algoritmalarda olduğu gibi üç operatör kullanmaktadır 

bunlar seçim, çaprazlama ve mutasyon operatörleridir. GA’dan farklı olarak mutasyon ve çaprazlama 

operatörü PSO algoritmasında olduğu gibi diğer çözümler ile deterministik olarak hesaplanarak yeni bir 

popülasyon meydana getirilir. Farklı yöntemler yeni popülasyon üretmek için önerilmiştir. Bu projede ise 

DE/Rand/1 yöntemi en temel ve en sık kullanılan yöntem olması nedeniyle tercih edilmiştir. Daha sonra elde 

edilen iki popülasyon içinden amaç değerine göre en iyi olanlar bir sonraki iterasyona gönderilir ve bitirme 

koşulları sağlanana kadar bu işlem devam eder. Şekil 9’da DE/Rand/1 yöntemi grafiksel olarak 

gösterilmiştir.  

X2

X1

x

x
x

x

Xr3,G

Xr2,G Xr1,G

F(Xr2,G – Xr3,G)

v = Xr1,G + F(Xr2,G – Xr3,G)

 

Şekil 9. DE/Rand/1 operatörünün vektörel gösterimi 

Şekil 9’da gösterildiği gibi popülasyon içinden rastgele üç birey seçilir. Bu seçilen rastgele bireyler 

kullanılarak yeni birey oluşturulur. Bireyler seçilirken düzgün dağılımlı rastgele sayı üretici kullanılabilir. 

Bu rastgele seçilen bireyler arasındaki farkların oluşturduğu bölge içinde yeni bir birey seçilmiş olur. 

Denklem 30 bu operatörün matematiksel karşılığıdır. 

𝑣𝑖,𝑗
𝑘+1 = 𝑥𝑟1,𝑗

𝑘 + 𝐹(𝑥𝑟2,𝑗
𝑘 − 𝑥𝑟3,𝑗

𝑘)                                                              (30) 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Rastgele popülasyon 

belirle

Durdurma koşulları 

sağlandı mı?

Yeni populasyonu 

DE/Rand/1 kullanarak 

oluştur

Her iki populasyonu 

karşılaştır ve en iyisini 

seç

Hayır

Bitir

Evet

Her birey için amaç 

fonksiyonu hesapla

 

Şekil 10. Türevsel evrim algoritmasının akış diyagramı 

Şekil 10’da DE algoritmasının akış diyagramı verilmiştir. Algoritma popülasyon tabanlı bir algoritmadır ve 

bireylerin rastgele olarak atanması ile algoritma başlar. Daha sonra her bir birey için amaç fonksiyonları 

kullanılarak değerleri hesaplanır. Amaç değerleri bulunduktan sonra popülasyondaki birey sayısında yeni 

bireyler oluşturulacaktır. Bu bireylerin oluşturulması işlemi rastgele seçilen üç bireyin birbirleri arasındaki 

mesafeye göre yapılır. Her bir yeni birey aynı farklı birey seçimi yapılma zorunluluğu yoktur. Bu aşamada 

iki popülasyon içinden sadece en iyi amaç değerlerine sahip olanlar bir sonraki iterasyon için değerlendirilir 

ve sonlandırma koşulları tamamlanana kadar bu işlemler devam eder. 

 

IV. Analiz ve Bulgular 

Proje kapsamında yapılan benzetim çalışmaları doğrusal olmayan model üzerinden verilmesine rağmen 

sistemin transfer fonksiyonunun incelenmesi öncelikli olarak sistem davranışının anlaşılması üzerine etkisi 

olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak sistem denklem 20’de verildiği şekliyle göz önüne 

alınacaktır. Sistemin analizine başlamadan önce sistemin çıktısının vermesi gereken kriterlerin açıklanması 
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gerekmektedir. İncelenen sistemler birbirinden farklılaştıkça sistemlere ait çıkış sinyallerinin zaman tepki 

özelliklerinin de değişebilir. Buna rağmen incelenen sistem göz önüne alındığında aşım (overshoot) ve kalıcı 

durum hatası (steady state error) olması istenmemesine rağmen beklenebilir. Aşımın olma durumu kiriş 

üzerindeki topun gitmesi istenen konumu geçmesi ve geri dönerek konuma yaklaşması anlamına gelmektedir. 

Kalıcı durum hatası ise sistemin belirli bir değere yakınsaması durumunda bu değer ile istenen değer 

arasındaki farktır. Bu özelliklere ek olarak sistemin hızlı bir şekilde tepki vererek istenen konuma topu 

mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırması beklenmektedir. Bu kriterlere karar vermek için öncelikli olarak 

kontrolcünün olmadığı sistemin basamak tepkisi incelenebilir. Şekil 11 bu sistemi ve basamak tepkisini 

göstermektedir.  

 

Şekil 11. Sistemin basamak tepkisi 

Şekil 11’den görüleceği gibi sistem sürekli olarak dalgalanmalar olan ve uzun sürede yakınsama olan bir 

sistemdir. Bu sistem için ts<10 (yatışma zamanı, settling time) ve OS<%20 (aşım, overshoot OS) olarak 

kriterler belirlenebilir. Bu kriterlere göre sistemin baskın köklerinin konumları belirlenebilir. Denklem 31,32 

ve 33 yapılan işlemleri göstermektedir. 

𝜏 =
−𝑙𝑛(𝑂𝑆/100)

√𝜋2+𝑙𝑛2(𝑂𝑆/100)
= 0.45                                                              (31) 

𝑡𝑠 =
4

0.45𝑤𝑛
, 𝑤𝑛 = 0.88                                                              (32) 

𝑠1,2 = −0.4 ± 𝑗0.79                                                              (33) 

Denklem 11’de sistemin istenilen baskın kökleri verilmektedir. Bu köklerin konumları daha iyi anlayabilmek 

için sistemin kök yer eğrisi çizilmelidir. Sistemin kök yer eğrisi ise şekil 12’de verilmektedir. 
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(a)                                                               (b) 

Şekil 12. Sistemin kök yer eğrisi 

Şekil 12’de sistemin kök yer eğrisi verilmektedir. Ayrıca sistemin orijin etrafındaki hareketini göstermek 

adına şekil 12b’de bu bölge büyütülmüştür. Görüleceği gibi kökler orijine çok yakındır bu durum ise sistemin 

osilasyon yapmasını açıklamaktadır. Ayrıca şekilden köklerin 0.03 gibi çok küçük bir değerden itibaren reel 

eksenden kopup kararsızlık bölgesine geçtikleri görülmektedir. Yaklaşık olarak kazanç değeri 5’i geçtikten 

sonra sistem kararsız hale gelmektedir. Sistemin kararlılığı ve özellikler kalıcı urum tepkisindeki osilasyon 

için Bode şekilleri şekil 13’de verilmiştir. 

 

Şekil 13. Sistemin Bode Grafikleri 
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Kök yer eğrisinden görüleceği gibi sistemin hiçbir kazanç değeri için sistem istenen performansa 

yaklaşmamakta yani istenen baskın köklerden kök yer eğrisi geçememektedir. Bu sonuçlardan kontrolcü 

gerekliliği görülmekte ve sistemin kararsız davranışı kolaylıkla sergileyeceği görülmektedir.  

İncelenmesi gereken bir başka durum ise parametrelere bağımlılıktır, yani hassasiyettir. Denklem 13’de 

sisteme ait transfer fonksiyonu K1 ve K2 cinsinden verilmiş ve bu K1 ve K2 değerleri ise sistemin fiziksel 

özelliklerine bağlı olarak bulunmuştur. Şimdi se bu değerlerdeki değişime sistemde meydana gelecek 

değişim incelenecektir. Bu amaçla hassasiyet kavramı kullanılacaktır. Hassasiyet herhangi bir parametredeki 

değişimin bir başka ifadeye etkisinin oranıdır. Denklem 34 ve 35 bu ifadeleri göstermektedir. 

𝑆𝐾2
𝐺 =

𝐾2
𝐾2

𝑠2+𝐾1𝑠

.
𝑠2+𝐾1𝑠

(𝑠2+𝐾1𝑠)2
= 1                                                             (34) 

𝑆𝐾1
𝐺 =

𝐾1
𝐾2

𝑠2+𝐾1𝑠

.
−𝐾2𝑠

(𝑠2+𝐾1𝑠)2
=

−𝐾1

𝑠+𝐾1
                                                              (35) 

Denklem 34’de görüldüğü gibi hassasiyet katsayısı 1 olarak bulunmuştur. Bunun anlamı K2’de meydana 

gelen herhangi bir değişikliğin doğrudan sistemin çıkışında görüleceğidir. Sistem K2 parametresine 

doğrudan bağımlıdır. Diger bir parametre olan K1 incelendiğinde kalıcı durum tepkisi için aynı sonuç ulunur. 

Kalıcı durum tepkisi (s=0) için hassasiyetin 1 olacağı yanı K1’de meydana gelen herhangi bir değişimin 

kalıcı durum hatasını doğrudan etkileyeceği görülmektedir. Buradaki sonuçlardan sistemin katsayılara bir 

başka ifade ile sistemin fiziksel özelliklerine doğrudan etki ettiğidir. Sistem incelendiğinde kiriş uzunluğu, 

top ağırlık ve yarıçapı gibi değerlerin uygulama yapıldığı süre içinde değişmemektedir. Fakat sistemdeki 

tüm katsayıların mükemmel olarak ölçülememesi sistemin mekanik aksamının mükemmel olmaması gibi 

nedenden dolayı katsayıların tam olarak hesaplanamayacağı, bu durumda sistemin çıkış karakteristiğine etki 

edeceği anlamına gelmektedir. Bu durum ise projedeki zorluğu gösteren bir başka sonuçtur. Bilgisayar 

ortamında yapılacak çalışmalar ile gerçek hayattaki sonuçların tutarlılığı için bilgisayar ortamındaki 

sonuçların mümkün olduğunda iyi olması sağlanmalıdır. 

 

4.1.Benzetim Çalışmaları ve Uygulama 

Bu bölümde yapılan optimal kontrol tespit işlemi için benzetim çalışmaları ve benzetim çalışmaları 

sonucunda elde edilen kontrolcü parametrelerin gerçek sisteme uygulanması sonucunda elde edilen sonuçlar 

ve bu sonuçlar üzerinden sistem performansları incelenecektir. Öncelikli olarak önceki bölümlerde anlatılan 

sistemin doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerle ifade edilen matematiksel modeli bilgisayar ortamına 

taşınmıştır. Şekil 14 gerçekleştirilen TK sistemini göstermektedir. 
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Şekil 14. Benzetim çalışmaları için yapılmış Top-Kiriş sistem modeli 

Şekil 14’de görüldüğü gibi sistem doğrusal olmayan diferansiyel denklemi kullanılarak elde edilmiştir. Bu 

model öncelikle kontrolcü katsayıları için kullanılacaktır ve tüm benzetim çalışmalarında şekil 14’de verilen 

model kullanılmıştır. Proje üç kontrolcünün uygulanması ve karşılaştırılmasını içermesi sebebiyle üç farklı 

alt-bölümde sonuçlar sunulmuştur. Bu alt-bölümler PID, Kompansatör ve BMD uygulamalarıdır. 

 

4.1.1.PID Kontrolcüsü 

Bu projede üç farklı kontrol algoritması üç farklı optimizasyon algoritması kullanılarak en iyi duruma 

getirilecek – ayarlanacak- ve gerçek hayat sistemine uygulanacaktır. Kullanılan optimizasyon algoritmaları 

Genetik Algoritma (GA), Parçacık Sürüsü Optimizasyon Algoritması (PSO) ve Türevsel Evrim Algoritması 

(DE) seçilmiştir. Optimizasyon algoritmalarında istenen tanımlanan amaç fonksiyonu (amaç fonksiyonu 

veya maliyet fonksiyonu olarak da kullanılmaktadır) elde edebileceği en küçük (minimizasyon problemi 

için) değerinin elde edilebilmesidir. Bu nedenle tanımlanacak amaç değeri probleme göre değişiklik gösterir. 

Bu projede kullanılacak kontrol algoritmaları geri beslemeli kontrol mimarisi içinde kullanılacak ve kontrol 

algoritmasının amacı referans değer ile çıkış sinyali arasındaki farkı sıfıra taşımak olacaktır. Bu nedenle çıkış 

sinyalinin zaman uzayı özelliklerinden bağımsız bir şekilde denklem 36 ile gösterildiği gibi amaç fonksiyonu 

tanımlanmıştır. 

𝐽 =
1

𝑁
∑|𝑅(𝑖) − 𝑂(𝑖)|                                                         (36) 

Denklem 36’de verilen R referans girdi O çıkış sinyali N alınan örnek sayısı ve f amaç fonksiyon değerini 

vermektedir. Bu denklemde verilen amaç fonksiyonu üç optimizasyon algoritmasında kullanılmıştır. 

Projenin ilk adımı olarak PID (proportional, integral, derivative) kontrol algoritması üzerinde çalışılmıştır. 
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Denklem 21’de kontrol algoritmasının matematiksel modeli verilmiştir. Denklemde verilen e(t) referans 

girdisi ile çıktı sinyalleri arasındaki farkı verir, K, Ti ve Td ise PId katsayılarıdır ve PID kontrol yönteminin 

performansını belirler. Farklı problemler için farklı katsayılar seçilmeli ve uygun katsayı için istenilen 

performans elde edilebilir. Sistem performansı genellikle çıkış sinyalinin zaman uzayı özellikleri ile ifade 

edilmektedir. Aşım, yükselme zamanı aşım zamanı ve kalıcı durum hatası bu performans kriterleridir. 

Çalışmada optimizasyon algoritmaları (GA, PSO ve DE) çalıştırılarak en uygun PID katsayıları 

belirlenmiştir. Bu amaçla öncelikli olarak benzetim çalışmalarından katsayı değerleri elde edilmiştir. 

Katsayılar elde edilirken optimizasyon algoritmasının arama uzayı üzerine etkisi incelenmiştir ve bu etki 

benzetim çalışmaları ve uygulama üzerinden karşılaştırılmıştır. Bu amaçla arama uzayı için dört durum ci, 

i=1,2,3,4 belirlenmiştir. Verilen c matrislerinin satırları sırasıyla K, Ti ve Td değişkenlerine sütunlar ise 

sırasıyla minimum ve maksimum değer aralıklarını verir. 

 

𝑐1 = [
0 2
0 1
0 1

] , 𝑐2 = [
0 3
0 1
0 1

] , 𝑐3 = [
0 5
0 1
0 1

] , 𝑐4 = [
0 2
0 2
0 2

]                                                (37) 

 

Tablo 3. Optimizasyon algoritmaları sonucunda elde edilen PID kontrolcü katsayıları 

[x,y,z] C1 C2 

 GA PSO DE GA PSO DE 

K 1,9873 1,9962 1,9803 2,8430 2,9830 2,9536 

Td 0,7549 0,7888 0,8090 4,8710e-4 0,6645 0,6070 

Ti 0,7511 0,9831 0,9909 0,7200 0,9976 0,6661 

[x,y,z] C3 C4 

K 4,9988 5 4,9938 1,9031 1,9998 1,9910 

Td 0,9987 1 0,9999 0,8879 0,7867 0,7806 

Ti 0,4008 0,7692 0,4706 1,0420 0,9813 1,0064 

 

Tablo 3’de elde edilen PID katsayıları incelendiğinde K için elde edilen değerlerin verilen aralığın sınırlarına 

yakın değerler olduğu görülmektedir. Böylelikle referans sinyali ve çıkış arasındaki hata sinyali mümkün 

olan en büyük değerler çarpılması sağlanır. Buda çıkış sinyalinin hızını arttırması beklenir. Fakat bu durum 

aşım (overshoot) değerini arttıracaktır. Bu aşın değerini azaltmak için sistemin değişiminin incelenmesi 

gerekmektedir. Bu tepki ise Td katsayısından elde edilebilir. Büyük Td değeri aşım değerini azaltması 

beklenebilir. Şekil 15’de benzetim çalışmaları sonucunda elde edilen çıkış sinyalleri GA, PSO ve DE için 
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verilmiştir. 

 

               (a)                                                                               (b) 

 

(c)                                                                                 (d) 

Şekil 15. Benzetim çalışması sonuçlar (a) [2,1,1] (b) [3,1,1] (c) [5,1,1] (d) [2,2,2]. 

 

Tablo 3 ile elde edilen sonuçlar Şekil 2’de verilen sisteme uygulanmıştır. Sistem Labview yazılım ortamında 

hazırlanan program NI Mydaq donanımı içindeki FPGA kartına gömülerek program top kiriş sistemine 

uygulanır. Labview programı Şekil 16’de gösterilmiştir. 

 

 

(a) 
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(b) 

Şekil 16. Labview ortamında hazırlanan (a) PID denetleyicisi, (b) bağlantıları gösterilmiştir. 

 

Tablo 4 gerçek zaman uygulaması sonucunda elde edilen zaman tepkisi özellikleriyle birlikte uygulama 

çalışması sonucunda elde edilen tepkiyi vermektedir. Elde edilen sonuçlardan benzetim çalışması ile 

uygulama sonuçlarının birbirlerine yakın değerler verdiği görülmektedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 

en iyi sonucun c3 aralığı için elde edildiği görülmektedir. Fakat Şekil 15’de verilen grafikler incelendiğinde 

c3 için elde edilen çıkış sinyalinin salınım içerdiği görülmektedir. Aynı zamanda c3 için benzetim 

çalışmalarından her üç optimizasyon algoritmasından elde edilen performans birbirlerine çok yakın olarak 

bulunmuştur. Bununla birlikte c3 için Şekil 17’de verilen uygulama sonucu grafiklerinden bu salınımın çok 

küçük olduğu görülmektedir. Benzer şekilde benzetim çalışmalarından bezer performanslar elde edilmesine 

rağmen en küçük kalıcı durum hatasının PSO ile elde edildiği görülmektedir. 

Şekil 17’da verilen uygulama sonuçlarından c2 için elde edilen sinyallerden GA için elde edilen çıkış 

sinyalinin karasızlığa sahip olmamasına rağmen büyük salınım gösterdiği görülmektedir. Sinyal 

incelendiğinde sinyalin yatışma zamanının çok büyük olacağı gözükmektedir. Yapılan tüm çalışmalar 

sonucunda kalıcı durum hatası olduğu görülmüştür. Fakat aşım değeri ve kalıcı durum hatası göz önüne 

alındığında c3 veri seti için en iyi sonucun elde edildiği ve Algoritmalar içinden PSO’nun daha iyi sonuç 

verdiği görülmüştür. 
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Tablo 4. Uygulama sonucunda elde edilen zaman tepkisi özellikleri 

[x,y,z] C1 

 Benzetim Donanım 

Algoritma: GA PSO DE GA PSO DE 

Yükselme Zamanı: 0,8870 0,9013 0,9142 0,6408 0,7415 0,7361 

Aşım: 53,70 53,85 54 70,5 66,5 69,3 

Tepe Zamanı: 3,9544 4,0803 4,1057 2,8287 2,8765 2,8207 

Kalıcı Durum Hatası: 1,2561 1,2504 1,2604 1,97 2,16 3,14 

[x,y,z] C2 

Yükselme Zamanı: 0,5882 0,7668 0,7356 0,4112 0,7436 0,6855 

Aşım: 87,94 39,57 39,83 145,70 45,1 57 

Tepe Zamanı: 2,103 4,1682 3,83 2,0598 2,49 2,3426 

Kalıcı Durum Hatası: 0,8802 0,8404 0,8444 4,87 1,76 1,85 

[x,y,z] C3 

Yükselme Zamanı: 1,2685 1,2693 1,2690 1,1885 1,1916 1,1669 

Aşım: 28,27 28,75 28,6053 21,9 23,70 20,8 

Tepe Zamanı: 6,6677 6,708 6,7076 5,85 5,38 4,3904 

Kalıcı Durum Hatası: 0,4884 0,482 0,4866 1,72 0,96 1,78 

[x,y,z] C4 

Yükselme Zamanı: 0,9669 0,8999 0,8961 0,7326 0,7015 0,7934 

Aşım: 54,96 53,80 54,09 59,9 66,5 65,3 

Tepe Zamanı: 4,2549 4,066 4,100 3,1928 2,8406 2,8964 

Kalıcı Durum Hatası: 1,3115 1,2482 1,2537 2,4 2,31 2,23 
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(a)                                                                                (b) 

 

                                                  (c)                                                                         (d) 

Şekil 17. Gerçek zaman uygulaması (a) [2,1,1] (b) [3,1,1] (c) [5,1,1] (d) [2,2,2]. 

 

 

4.1.2. Kompansatör 

Kompansatör, PID’den farklı olarak beş katsayının ayarlanması gereken sistemlerdir ve denklem 27’de 

verilen kontrolcü kullanılacaktır. Yapılan çalışmalarda öncelikle benzetim çalışmaları sonucunda elde edilen 

katsayılar daha sonrasında gerçek sisteme uygulanacak ve sonuçlar karşılaştırılacaktır. Diğer kontrolcülerden 

farklı olarak burada kök yer eğrisi kullanılarak da tasarım işlemi yapılmıştır. Klasik kök yer eğri tasarımında 

olduğu gibi daha önceki bölümlerde açıklanan kriterler için gerekli olan kutup ve sıfır konumları belirlenerek 

tasarım gerçekleştirilmiştir. Şekil 18’de elde edilen grafikler gösterilmektedir.  
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Şekil 18. Benzetim çalışmaları sonucunda kompansatörlü sistemlerin çıkış tepkileri 

 

Şekil 18’de verilen grafikte elde edilen çıkış tepkileri verilmiştir. Burada görüleceği gibi sezgisel yöntemler 

kullanılarak optimal parametreleri geleneksel kök yer eğrisi tasarımına göre daha iyi sonuç verdiği 

görülmektedir. Bu noktada yapılan çalışmaların doğrusal olmayan TK sisteminin modeli kullanılarak elde 

edildiği tekrar vurgulanmalıdır. Kök yer eğrisi tasarımında sistemin transfer fonksiyonu kullanılarak kutup 

ve sıfırlar belirlenmiş, daha sonra bu kontrolcü doğrusal olmayan TK modeline uygulanmıştır. Bu nedenle 

elde edilen sonuçlar beklenenden farklı çıkmıştır. Bu farkın nedeni analiz kısmında açıklanmıştır. Sezgisel 

yöntemler için kontrolcü parametreleri bulunurken doğrusal olmayan model kullanılması sebebiyle daha iyi 

sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Kontrolcü katsayıları ise tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Benzetim ortamında elde edilen kontrolcü parametreleri 

 

Parametreler Kök Yer Eğrisi GA DE PSO 

K1 15,171 16,5770 22,3026 21,5808 

K2 0,4219 0,3701 0,2509 03898 

K3 0,9717 0,0443 0,0011 0,0132 

K4 1,059 1,9069 1,4317 1,4810 

K5 2,972 4,4296 4,9220 4,9995 

 

Tablo 5’de verilen katsayılar kullanılarak Labview ortamında uygulama geliştirilmiştir. Şekil 16’da verilen 

Labview ortamı kontrolcü katsayıları dışında korunmuş ve aynı ortamda program çalıştırılmıştır. Uygulama 
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sonucunda elde edilen tepkiler Şekil 19’da verilmiştir. 

 

Şekil 19. Labview uygulaması sonucunda kompansatörlü sistemlerin çıkış tepkileri 

Şekil 18 ve 19 karşılaştırıldığında birbirlerine çok yakın örüntülerin gözlemlendiği görülmektedir. Benzetim 

çalışmalarında kök yer eğrisi en fazla kalıcı durum hatasını vermesine rağmen benzetim çalışmaları ile 

uygulama arasındaki performans neredeyse aynıdır. Benzetim çalışmalarında elde edilen performans farkları 

uygulamada da görülmektedir. Benzetim çalışmalarında DE en iyi onucu verirken en kötü sonucu kök yer 

eğrisi vermektedir. Aynı çıkarım uygulama için de geçerlidir. Tablo 6’da benzetim ve uygulama sonuçlarına 

ait zaman tepkisi özellikleri verilmiş ve karşılaştırılmıştır. Hem benzetim hem de donanımsal olarak DE en 

iyi sonuçları verdiği görülmektedir. 

Tablo 6. Kompansatörlü istemin zaman tepkisi özellikleri 

 Benzetim Donanım 

 Kök Yer 

Eğrisi 

GA DE PSO Kök Yer 

Eğrisi 

GA DE PSO 

Aşım % 32,17 53,22 36,35 40,6 24,6 122,6 82,4 96 

Tepe Zamanı 12,2 1,5925 2,824 1,57 1,8 2,165 2,03 2,083 

Tepe Değeri 13,217 15,322 13,635 14,06 12,46 22,26 18,24 19,6 

Yükselme Zamanı 1,288 1,01 1,018 1,012 1,47 1,42 1,43 1,42 

Kalıcı Durum Hatası  3,217 0,4 0,2 0,3 2,3 0,13 0,06 0,08 

4.1.3. Bulanık Mantık Kontrolcüsü 

Projenin ikinci aşaması olarak PID denetleyicisinde olduğu gibi bulanık mantık denetleyicisi içinde 

katsayılar optimizasyon algoritmaları tarafından tespit edilecektir. Bulanık mantık denetleyicisi (BMD), 
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bulanık mantık sistemini kullanarak girdi sinyallerine göre elde edilebilecek çıktı sinyallerini tanımlanan 

kurallar ve üyelik fonksiyon değerlerini kullanarak tespit eden sistemlerdir. Bu sistemlerin performansı 

belirlenecek kural sayısına, seçilen üyelik fonksiyonuna bağlı olmakla birlikte giriş ve çıkış tanımlanan 

katsayılarla da belirlenir. Bu projede BMD giriş ve çıkışına tanımlana dört katsayı ile sistemin performansı 

değiştirilecek ve bu dört katsayıda optimizasyon algoritmaları kullanılarak belirlenecektir. İlk iki katsayı 

sistemin girişine uygulanır, sistemin girişleri hata (e) ve hatanın değişimidir (ce). Kontrol sistemi olarak 

BMD’nin çıkışı iki sinyalin çıkışın ve çıkışın integralinin toplamı olarak ifade edilir ve bunlar için katsayı 

belirlenmiştir. Buradaki amaç FLC içinde çalışan bulanık mantık yapısını değiştirmeden giriş ve çıkıştaki 

katsayıları değiştirerek istenilen performansın elde edilmesidir. Şekil 5’de BMD blok diyagramı 

gösterilmektedir. 

FLC hata ve hatanın değişimini girdi olarak alır ve bu girdileri bulanıklaştırır (fuzzification). Bu bulanıklaşan 

veriler önceden tanımlanan kurallara uygulanır ve elde edilen çıktılar belirli yöntemlerle -bu çalışmada 

Mamdami kullanılmıştır- bir araya getirilerek seçilen üyelik fonksiyonları kullanılarak bulanıklığı giderilir 

(defuzzification). Giriş ve çıkış için belirlene üyelik fonksiyonları Şekil 6’da verilmiştir. Şekilde verilen 

grafikte giriş ve çıkış sinyalleri aynı yapıda (üçgen üyelik fonksiylonu) üç farklı üyelik fonksiyonu 

tanımlandığı görülmektedir. Tablo 2’de ise burada verilen üyelik fonksiyonları için giriş ve çıkış arasındaki 

ilişki -kural tablosu-gösterilmiştir. Grafik ve tablolarda verilen BMD Şekil 6’da gösterildiği gibi top ve kiriş 

sistemine uygulanmıştır. Öncelikle olarak benzetim çalışmalarıyla tespit edilen katsayı değerleri daha sonra 

gerçek zaman sistemine uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Şekil 20’da benzetim ortamı 

gösterilmekte ve Şekil 21’da ise uygulama için hazırlanan programın görseli verilmektedir. 

 

Şekil 20. Benzetim ortamındaki bulanık mantık kontrol sistemi. 
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Benzetim ortamında hazırlanan BMD sistemi Şekil 20 ile verilen benzetim ortamında çalıştırılmış ve Tablo 

7’de verilen katsayılar elde edilmiştir. Bu katsayılar kullanılarak benzetim ortamında çalıştırtılan sistem için 

oluşturulan sistem çıktısı Şekil 22’de verilmiştir. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 21. Labview ortamında hazırlanan (a) bulanık mantık denetleyicisi, (b) bağlantıları gösterilmiştir. 

 

Tablo 7. Optimizasyon algoritmaları ile elde edilen katsayılar 

Parametreler DE PSO GA 

K1 0,0657 0,6809 0,5075 

K2 2,7347 2,2185 2,8159 

K3 3,0234 3,6354 3,6557 

K4 8,7691 9,2287 9,8343 

 

Şekil 22’de verilen çıktı sinyalleri incelendiğinde PSO ve GA için elde edilen sonuçların aşım değerlerinin 

DE’den daha fazla olduğu fakat her üç sistem içinde benzer yatışma zamanına sahip oldukları görülmektedir. 

Benzer şekilde kalıcı durum hatalarının değerleri de her üç sistem içinde benzer bulunmuştur. 
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Şekil 22. Bulanık mantık denetleyicisi için benzetim çalışmaları ile GA, PSO ve DE için elde edilen çıkış sinyali 

 

Şekil 23. Bulanık mantık denetleyicisi için uygulama çalışmaları ile GA, PSO ve DE için elde edilen çıkış sinyali 

 

Tablo 8’de benzetim ve uygulama sonucunda elde edilen zaman tepkisi özellikleri verilmiş ve Şekil 23’de 

elde edilen katsayılar için uygulamadan elde edilen çıkış sinyalleri gösterilmiştir. Şekil 12 incelendiğinde 

GA ve PSO yöntemlerinin sistemi kararsızlığa götürdüğü görülmüştür ve bu kararsızlık Tablo 8’de U olarak 

gösterilmiştir ve sadece DE ile kabul edilebilir tepkinin elde edildiği görülmüştür. Şekil 22 ve Şekil 23’de 

verilen sırasıyla benzetim ve uygulama sonuçları incelendiğinde PID denetleyicisinden farklı olarak 

benzetim çalışmaları ile uygulama arasında farklılık görülmektedir. Buna rağmen benzetim çalışmalarındaki 

en iyi sonucu veren DE için yine uygulama aşamasında kabul edilebilir DE performansı elde edilmiştir. 
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Tablo 8. Benzetim ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen çıkış sinyallerinin zaman uzayı 

özellikleri. U=kararsızlık 

 Benzetim Uygulama 

Algoritma: GA* PSO* DE* GA* PSO* DE* 

Yükselme Zamanı: 2.34 2.36 3.25 U** U** 1.31 

Aşım: 51.06 53.81 2.46 U** U** 79.4 

Tepe Zamanı: 3.93 4.04 3.61 U** U** 1.96 

Kalıcı durum Hatası: 0.20 0.08 0.12 U** U** 2.95 

 

Tablo 8’deki sonuçlar incelendiğinde elde edilen performansın sadece DE için kabul edilebilir olduğu diğer 

algoritmalar için ise kararsızlıkla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda tablo 2De verilen 3x3 kural 

tablo kullanılmıştır. Kural sayısının azlığının performansa etkisini incelemek adına 5x5 e 7x7 kurallar içinde 

uygulama yapılmıştır Tablo 9 5x5 kural tablosunu, tablo 10 ise 7x7 kural tablosunu vermektedir. Tablo 2, 9 

ve 10 incelendiğinde kuralların birbirlerine benzer şekilde belirlendiğini sadece daha fazla ‘katman’ meydana 

geldiği görülmektedir.  

Tablo 9. Bulanık Mantık 5X5 Kural Tablosu 

ce\e NH NL Z PL PH 

NH NH NH NH NH Z 

NL NH NH NH Z PL 

Z NH NH Z PL PH 

PL NL Z PL PH PH 

PH Z PL PH PH PH 
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Tablo 10. Bulanık Mantık Kural Tablosu 

ce\e NH NM NL Z PL PM PH 

NH NH NH NH NH NH NH Z 

NM NH NH NH NH NH Z PL 

NL NH NH NH NH Z PL PM 

Z NH NH NL Z PL PM PH 

PL NH NL Z PL PM PH PH 

PM NL Z PL PM PH PH PH 

PH Z PL PM PH PH PH PH 

 

 

Şekil 24. Bulanık mantık denetleyicisi (5x5) için uygulama çalışmaları ile GA, PSO ve DE için elde edilen 

çıkış sinyali 
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Şekil 25. Bulanık mantık denetleyicisi (7x7) için uygulama çalışmaları ile GA, PSO ve DE için elde edilen 

çıkış sinyali 

Tablo 5. Benzetim ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen çıkış sinyallerinin zaman uzayı özellikleri. 

U=kararsızlık 

 5x5 7x7 

Algoritma: GA* PSO* DE* GA* PSO* DE* 

Yükselme Zamanı: 0.95 0.93 0.86 0.878 0.915 0.91 

Aşım: 24.5 24.4 24.4 24.4 24.5 24.6 

Tepe Zamanı: 1.35 1.355 1.31 1.3 1.42 1.5 

Kalıcı durum Hatası: 0.1 0.06 0.14 0.2 0.08 1 

 

Şekil24 ve 25 sırasıyla 5x5 ve 7x7 kural tabloları için uygulama sonuçlarını vermektedir. Görüleceği gibi 

3x3 kural tablosundan daha iyi sonuç bulunmuş ve kararsızlıkla karşılaşılmamıştır. Ayrıca sonuçlardan 5x5 

için De 7x7 için ise GA algoritmalarının daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir.  

V. Sonuç ve Öneriler  

Bu proje kapsamında top kiriş (TK, ball and beam) sistemi için sezgisel optimizasyon algoritmaları 

kullanılarak kontrolcü tasarlanmıştır. Kontrolcü olarak PID, kompansatör ve bulanık mantık denetleyicisi 

(BMD, Fuzzy Logic Controller) ile optimizasyon algoritması olarak ise Genetik Algoritma, Parçacık Sürü 

Optimizasyon algoritması ve Türevsel Evrim algoritmaları kullanılmıştır. Tüm bu kontrolcüler için 

optimizasyon algoritmaları kullanılarak hem benzetim ortamında hem de deneysel TK sistemine elde edilen 

kontrolcüler uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kontrolcü tasarım işlemi bilgisayar ortamındaki 

benzetim çalışmalarıyla elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu kontrolcüler deneysel düzenekte 
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kullanılmıştır. 

Kontrolcü tasarım işlemi var olan kontrolcülerin katsayılarının tespiti işlemidir. PID denetleyicisinde üç, 

BMD dört ve kompansatörde ise beş adet değişken değeri optimizasyon algoritmaları kullanılarak 

bulunmuştur. Bilgisayar ortamında oluşturulan ve matematiksel modeller kullanılarak meydana gelen sistem 

optimizasyon algoritmaları kullanılarak optimal kontrolcü katsayıları tespit edilmiştir. Daha sonra bu 

katsayılar kullanılarak deneysel düzenek sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Benzetim çalışmalarının doğruluğu modelin doğruluğu ile doğrudan ilintilidir. Bu nedenle ilk aşama olarak 

sistemin matematiksel modeli elde edilmiştir. Bu model diferansiyel denklemlerden meydana gelir. Bu 

denklemler doğrusal olmayan fonksiyonlardan meydana gelir ve bilgisayar ortamında bu denklemler 

kullanılarak sistem modeli üzerinde uygulamalar yapılmıştır. Fakat uygulamalara geçmeden önce ilk olarak 

sistemin analizini yapabilmek ve kompansatör için geleneksel kontrolcü tasarımını yapabilmek için sistem 

doğrusallaştırılarak transfer fonksiyonu elde edilmiştir. Transfer fonksiyonunun kararlılığı ve davranışı kök 

yer eğrileri ve Bode grafikleri üzerinden yorumlanmış ve olası çıkış tepkisinin elde edilebilmesi için 

kontrolcü ihtiyacı vurgulanmıştır. Daha sonra sistemdeki parametrelere göre sistemi hassasiyeti incelenmiş 

ve buradan sistemin geçiş tepkisi ve kalıcı tepkisinin sistem parametrelerine doğrudan etkilendiği 

görülmüştür. Burada elde edilen bilgilerden sistem modelinin deneysel düzeneği temsil edebilmesine rağmen 

olası parametrik hataların sistemin davranışına doğrudan etki edeceği görülmüştür. 

Sistemin analizi tamamlandıktan sonra benzetim çalışmaları üzerinden kontrolcü katsayıları belirlenmiştir. 

Öncelikli olarak PID denetleyicisi için uygulamalar yapılmıştır. PID için yapılan çalışmalarda arama 

uzayının farklı boyutları için benzetim çalışmaları yapılmış ve sonuçlar deneysel düzenek üzerinden 

gösterilmiştir. Yapılan çalışmalardan arama uzayı boyutunun çok büyük olmasının çözüme yakınsamayı ve 

yerel optimuma takılma problemlerine yol açtığı görülmüştür. Ayrıca çok küçük seçilen arama uzayı ise 

optimum kontrolcü parametrelerinin yakalanmasını arama uzayı dışında olabilmeleri sebebiyle 

zorlaştırmıştır. Diğer uygulamalarda da kullanılabilecek arama uzayı tercihi bu çalışmada belirlenmiştir. PID 

için yapılan çalışmalarda her üç algoritmanın da seçilen arama uzayı boyutları için benzer performans 

sergilediği görülmüştür. Fakat bu sonuçlarda kalıcı durum hatasının ve aşım değerlerinin büyük olduğu 

görülmüştür. 

İkinci aşama olarak kompansatör için kontrolcü tasarlanmıştır. Kompansatörde PID kontrolcüsünden fazla 

iki adet parametre bulunmaktadır. PID gibi bu denetleyicide benzer şekilde sisteme uygulanmaktadır. PID 

ve BMD farklı olarak kompansatörlerin tasarımında kök yer eğrileri kullanılarak katsayılar tespit edilmiş ve 

sezgisel yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Beklenildiği gibi sezgisel yöntemlerin performans daha iyi çıkmıştır. 

PID için elde edilen sonuçlara benzer aşım değerleri bulunmasına rağmen kalıcı durum hatası neredeyse 
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sıfırlanmıştır. Fakat bu iyileşmeye rağmen osilasyon çıkış sinyallerinde gözlemlenmektedir.  

Son aşama olarak ise BMD TK sistemine uygulanmıştır. BMD için 3x3, 5x5 ve 7x7 olmak üzere üç farklı 

çalışma yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. İlk gözlenen elde edilen sonuçlarda benzetim çalışması ve 

uygulama arasındaki farklılığın fazla olduğu görülmüştür. Bunun başlıca nedeni bilgisayar ortamında ve 

deneysel çalışmalardaki kütüphanelerin farklılığından kaynaklandığı yapılan denemelerde görülmüştür. 

Sonuçlar incelendiğinde PID için elde edilen sonuçlara göre kalıcı durum hatasının iyileştiği, sıfıra yaklaştığı 

fakat yatışma zamanı (veya diğer zaman özellikleri açısından) için daha yavaş bir sistem olduğu görülmüştür.  

Elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde önerilen sezgisel optimal kontrol tasarım yönteminin kontrolcü 

katsayı sayısına bağlı olduğu ve katsayı arttıkça daha iyi sonuçlar elde edilebileceği görülmüştür. Buna ek 

olarak kullanılan optimizasyon algoritmaları için genel bir karşılaştırmanın yapılamayacağı görülmektedir. 

Bu nedenle tasarım yapılırken farklı optimizasyon algoritmaları kullanılarak en iyisinin seçilebileceği bir 

modelin kullanılması önerilmektedir.  

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Proje kapsamında temin edilen TK deneysel sistemi sadece lisans eğitiminde kontrol laboratuvarında 

kullanılmak üzere değil aynı zamanda lisans üstü çalışmaklar ile hazırlanabilecek proje önerilerinde 

kullanılabilecek sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca göreceli olarak daha karmaşık sistemler için kontrolcü 

geliştirilmesi problemleri için bu sistem test düzeneği olarak önerilen kontrolcünün performansının 

gösterilmesinde de kullanılabilecektir. Bu açılardan hem yeni proje önerilerine imkân vermesi hem de olası 

yeni yayınlarda kullanılabileceği düşünülmektedir. 

 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Bu projenin tamamlanmasından önce, projede kullanılan donanımı içeren herhangi bir proje, proje bitiş 

tarihinden önce gerçekleştirilmemiştir. 

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları  

Proje için yapılan çalışmalarda kullanılan ‘Acrome Ball and Beam’ deney düzeneği bölümümüz EEE360 

Control System Laboratory ve ELE360 Kontrol Laboratuvarı dahilinde yapılan deneylerde kullanılmak üzere 

Kontrol Laboratuvarına dahil edilmiş ve deney düzeneği ile ilgili olarak deney föyleri tamamlamanmış ve 

çalışır hale getirilmiştir.  
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X. Ekler 

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Bütçe 

Yılı 

Detaylar 

2018  
Bütçe 

Kodu 
Açıklama 

Önceki 

Yıldan 

Devir 

Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Aktarma 

Düşülen 

Aktarma 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Net 

Ödenek 
Harcanan 

Bloke 

Edilen 

(Avans) 

Bloke 

Edilen 

(Diğer) 

Kalan 

03.7 

MENKUL 

MAL,GAYRİMADDİ 

HAK ALIM,BAKIM 

VE ONARIM GİD.  

0,00  13.970,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.970,00  0,00  0,00  0,00  13.970,00  

  Toplam  0,00  13.970,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.970,00  0,00  0,00  0,00  13.970,00  
 

2019  
Bütçe 

Kodu 
Açıklama 

Önceki 

Yıldan 

Devir 

Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Aktarma 

Düşülen 

Aktarma 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Net 

Ödenek 
Harcanan 

Bloke 

Edilen 

(Avans) 

Bloke 

Edilen 

(Diğer) 

Kalan 

03.7 

MENKUL 

MAL,GAYRİMADDİ 

HAK ALIM,BAKIM 

VE ONARIM GİD.  

13.970,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.970,00  11.977,00  0,00  0,00  1.993,00  

  Toplam  13.970,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.970,00  11.977,00  0,00  0,00  1.993,00 
 

 

Proje Top-Kiriş sistemi adı verilen ve bir hareketli nesnenin (bu düzenek içinde top kullanılmıştır) tek 

boyutlu bir ortamda (kiriş sistemi içinde sadece tek bir eksen boyunca) hareket eden nesnenin istenilen 

konuma gitmesi amaçlanmakta ve bu nedenle optimal kontrol algoritmaları tasarlanmaktadır. Bu amaçla 

Acrome, Ball and Beam System -Top ve Kiriş Sistemi- 07.01.2019 tarihinde temin edilmiştir. Yapılan 

çalışmalar bu düzenek kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan bilgisayar için kullanılabilecek olan 

bütçe gerekli bilgisayar imkanının projenin sürdürülebilirliği için yeterli olması sebebiyle 

kullanılmamıştır. 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Proje için yapılan çalışmalarda kullanılan ‘Acrome Ball and Beam’ deney düzeneği bölümümüz kontrol 

Laboratuvarında EEE360 Control System Laboratory ve ELE360 Kontrol Laboratuvarı derslerinde 

kullanılmak üzere konumlandırılmıştır. 
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(1) O.T.Altinoz, A.E. Yilmaz, “Optimal PID-like Fuzzy Logic Controller Design for Ball and Beam 

System,” 1st International Data Science and Engineering Symposium, pp. 70 (özet kitabı), 2019. 

(2) O.T.Altinoz, A.E. Yilmaz, “Modelling and Controller Design for Ball and Beam System,” 3rd 

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, pp. 125-129, 2019. 

 


