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1. PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZELLİKLERİ 

 

1.1. Projenin Türkçe Adı ve Özeti 

 

1.1.1. Projenin Türkçe Adı  

             Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerinin Kimyasal Proseslere Uygulanması 

 

1.1.2. Projenin Türkçe Özeti 

 

                  Kimya endüstrisinde kullanılan farklı özelliklerdeki proseslerin işletim şartları 

çeşitli parametre ve değişkenlere bağlıdır. Bu proseslerin çoğu doğrusal olmayan işletim 

özelliklerine sahiptir. Böyle özellik gösteren proseslerde istenen kalitede ürün eldesi ve enerji 

kaybının alt düzeyde tutulması çok zor  ve  optimal işletim şartları istenen düzeyde 

belirlenememektedir. Ayrıca bu tip sistemlerin kontrolü doğrusal kontrol sistemleri ile 

gerçekleştirildiğinde istenilen  kalitede ürün elde edilememekte enerji tüketiminde tasarruf 

sağlanamamaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada doğrusal olmayan kontrol sistemleri kimya 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılan damıtma kolonu, biyoreaktör, polimerizasyon reaktörü, 

geri karıştırmalı tepkime kabı gibi proseslere uygulanmıştır. Araştırmalar deneysel ve teorik 

olarak gerçekleştirilmiştir.  Teorik kontrol tasarımları araştırma grubu tarafından önceden 

yapılmış teorik benzetim programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Deneysel sistemlerde 

çalışmalar yapılarak  doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin proseslere etkileri araştırılmıştır. 

Proje sonucunda doğrusal olmayan kontrol yöntemleri kimyasal proseslere başarıyla 

uygulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Projenin İngilizce  Adı ve Özeti 

 

1.2.1. Projenin İngilizce Adı  

                  Application of Nonlinear Control Systems to Chemical Processes 

 

1.1.2. Projenin İngilizce Özeti 

 

                  Operation parameters of processes which was used in Chemical industry are 

depend on varişous parameters and variables. Most of processes have nonlinear operation 

characteristics.In theese processes, obtaining desired quality and least energyloss are difficult 

and operating conditions can’t determined  correctly. Theese processes can control by linear 

control systems but product which has desired quality can’t obtained. In this project nonlinear 

control systems are used to control of distillation Column, Bioreactor, polimerization reactor, 

continuous stirred tank reactor. Research is carried out as theoretical and experimental. 

Theoric control design is carried out  bu using theoric simulation programmes whic is 

developed by process control research  team. Effects of nonlinear control systems were 

investigated  to processes by means of experiments. At the end of project,  nonlinear control 

systems applicated to the chemical processes succesfully. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. AMAÇ VE KAPSAM 

 

Kimya endüstrisinde kullanılan farklı özelliklerdeki proseslerin işletim şartları çeşitli 

parametre ve değişkenlere bağlıdır. Bu proseslerin çoğu doğrusal olmayan işletim özelliklerine 

sahiptir. Böyle özellik gösteren proseslerde istenen kalitede ürün eldesi ve enerji kaybının alt 

düzeyde tutulması çok zor  ve  optimal işletim şartları istenen düzeyde belirlenememektedir. 

Ayrıca bu tip sistemlerin kontrolü doğrusal kontrol sistemleri ile gerçekleştirildiğinde istenilen  

kalitede ürün elde edilememekte enerji tüketiminde tasarruf sağlanamamaktadır. 

Gerçekleştirilen çalışmada doğrusal olmayan kontrol sistemleri kimya endüstrisinde yaygın 

olarak kullanılan damıtma kolonu, biyoreaktör, polimerizasyon reaktörü  gibi proseslere   

deneysel ve teorik olarak uygulanmıştır. Bu şekilde kimya endüstrisindeki pek çok prosesin 

ürün kalitesi istenilen düzeyde tutulması ve enerji tüketiminde kayıpların önüne geçilmesi 

amaçlanmakta ve dünyada hızla gelişen teknoloji ile birlikte artan rekabet ortamında 

ülkemizin de yer almasına katkıda bulunmaya çalışılmıştır.  

            Deneysel kontrol çalışmalarında dolgulu damıtma kolonu üst ürün derişiminin dolaylı 

kontrolü için ürün sıcaklığı kontrolü yapılmıştır. Kontrol eden değişken olarak kazana verilen 

ısı veya reflux değerlerinden biri seçilebilir. Kesikli polimer reaktöründe polistiren üretimini 

en iyi şekilde sağlayabilmek amacıyla reaktör içi sıcaklığı kendinden ayarlamalı kontrol 

mekanizmaları ile istenen sıcaklık profiline uygun şekilde değiştirilmiştir. Ayarlanabilir 

değişken olarak soğutma suyu akış hızı veya dalgıç ısıtıcıya gönderilen voltaj seçilmiştir. 

Bioreaktörde maksimum S.cerevisiae mikroorganizması verimine ulaşmak için reaktör içi 

sıcaklığı, optimum değerinde kontrol mekanizması ile sabit tutulmuştur. Bunun için soğutma 

suyu akış hızı veya reaktöre verilen ısı miktarı ayarlanabilen değişken olarak kullanılabilir. 

Borusal akış ve karıştırmalı tank reaktörlerinde yatışkın ve dinamik davranışı incelemek üzere 

ürün derişimi ölçülecek ve sıcaklık kontrolü gerçekleştirilmektedir.Karıştırmalı tanklarda 

çeşitli sıvı çözeltileri için ortamın optimum fiziksel ve hidrodinamiksel özellikleri belirlenerek 

bu parametreler için ortama gaz gönderildiğinde gaz/sıvı kütle aktarımını kısıtlayan şartların 

belirlenmesi ve kontrolü yapılmıştır. 

Kimya endüstrisinde kullanılan birçok proses, işletim şartları ve dinamik özelliklerine 

bakıldığında birtakım kendine özgü davranışlar gösterirler. Bu tip davranışlar sırasıyla aşağıda 

verilmiştir.  Bu proseslerin  iletim fonksiyonlarının katsayıları  zamanla değişen işletim 



 

şartlarına göre değişmekte ve farklı zaman dilimlerinde farklı dinamik davranışlarda 

bulunmaktadırlar. Çok fazla parametre ve  değişkenler ile gerçekleştirilen proseslerin, optimal 

işletim şartları çok dar bir sınır içerisine sığdırılmakta  ve ilgili değişken ve parametrelerin 

değişimi ile  prosesi bu dar sınır  içerisinde tutmak çok zor olmaktadır. Sistemde birden fazla 

girdi değişkenleri , çıktı değişkenlerini etkilemekte bu durumda yan optimal şartlar ve yeni 

tasarım değişkenleri oluşmaktadır. Bu durumda istenen düzeyde  doğru optimum şartların 

bulunması zor olmaktadır. Bunların yanında prosesin fiziksel özellikleri değişmekte, bu 

değişimler prosesin  optimal işletim şartlarını ve dinamik davranışını etkilemektedir. Böyle 

özellik ve davranış gösteren sistemler doğrusal olmayan prosesler olarak tanımlanırlar. 

Bunlarla ilgili örnekler  sonraki paragraflarda verilecektir. 

Doğrusal olmayan proseslerin en uygun işletim şartlarının bulunması önemli bir 

problemdir. Bu işletim şartlarının bulunabilmesi için de, prosesin teknolojik ve ekonomik 

etkinliğini değerlendirmek, bunların verimlilik kalite ve ürün maliyeti, kazanç harcama ve 

enerji açısından bir takım kriterleri gözönüne almak gereklidir. İlgili kriterler gözönüne 

alınarak çok amaçlı bir optimizasyon problemi çözülür. Bir optimizasyon problemi,  herhangi 

bir  istenen çıkış değişkeninin uygun şartlarda en iyi değerlerinin alınması olarak 

bilinmektedir. Kimyasal proseslerde ise optimizasyon problemi, çok amaçlı bir fonksiyonun, 

işletim parametrelerinin sınır şartlarında optimum kriterlerinin bulunması  şeklinde görülür. 

Optimizasyon problemlerinde  en önemli şartlardan biri  amaç fonksiyonunun tipinin veya 

optimum kriterin seçilmesidir. 

Optimum parametrelerin belirlenmesi için  prosesi tanımlayan parametrelerin  

özelliklerini belirlemek gerekir. Böylece belirlenen sınır şartları içerisinde , çalışılan 

teknolojinin veya yapılan projenin gereksinimi belirlenerek, prosesin ekonomik  yönden  etkin 

olarak işletimi sağlanmalıdır. Teknoloji proseslerinin optimizasyonu,  verilen çeşitli amaçlar 

için yapılabilir. Bunlar sırasıyla; proseslerin yatışkın hal durumlarının optimum 

parametrelerinin hesaplanması; yatışkın hal şartlarının değişken koşullarda  optimum 

parametrelerinin belirlenmesi (adaptif optimizasyon); proseslerin dinamik koşullarda  

işletmeye açılma veya  bir koşuldan diğer koşula  geçiş durumundaki optimum parametrelerin  

bulunması ve yeni teknolojilerin tasarımında  optimum tasarım  parametrelerinin hesaplanması 

olarak  söylenebilir. 



 

Genel olarak optimizasyon yöntemleri optimum problemlerin çözülmesinde  mümkün 

olan değişimlerin  en iyisini seçme imkanı verir. Yapılan literatür araştırmalarında bu 

yöntemlerle ilgili  çalışmalar artmış, böylece geniş kullanım alanları sağlanmıştır. Bu 

yöntemler temel olarak iki gruba ayrılırlar.  Bunlardan birincisi tek ölçümlü, diğeri ise  çok 

ölçümlü optimizasyon yöntemleridir. 

Kimyasal prosesler genel olarak çok değişkenli oldukları için, onların optimum 

parameterelerinin belirlenmesinde , ikinci grup yöntemlerinden daha çok yararlanılır. İkinci 

grup yöntemlere örnek olarak Box-Wilson, Hooke-Jeeves, Rosenbrock, Brooks, Fletcher-

Reeves metodları ve tüm  gradiyent yöntemleri gösterilebilir. Optimizasyon algoritmalarının  

seçilmesinde  ve  prosesin optimum  parametrelerinin bulunmasında çözümleme zamanı da 

çok önemlidir. Çünkü algoritma temelinde  her bir optimum  problemin çözümü, problemin 

oluşturulması ile çözümün bilgisayarda hesaplanma süresinin  özellikleri önemlidir. 

Proses kontrol çalışmalarında kullanılan  kontrol algoritmalarının temeli  kontrol edilen 

prosesin bir matematiksel  modelinin oluşturulmasıdır. Bu kontrol algoritmasının başarısı, 

ağırlık olarak ilgili modelin  özelliklerine bağlıdır. Amaca dönük bir model elde etmek için  

modelin yapısı ve parametre setinin seçimi önem taşımaktadır.  Dinamik matris kontrol, model 

algoritmalı kontrol, iç model denetimli kontrol gibi çeşitli kontrol algoritmalarında  proses 

çıktısı için  daha sonraki kontrol hareketlerinin etkisini tahmin etmede dinamik modeller 

kullanılır. Girdi değişkeninin sonraki değişimleri, işletme sınırlamalarından dolayı istenen 

çıktılar ve proses çıktıları arasındaki tahmin edilen hataları en küçüğe indiren  bir 

optimizasyon basamağı vasıtasıyla  tanımlanır. Optimizasyon basamağı sistemden gelen  bilgi 

güncelleştikten sonra  her örneklemede de tekrarlanır. Pratikte proses modellerini uygun ve 

ekonomik olarak oluşturmak zor olduğundan proses modelleri , tanımlama teknikleri 

yardımıyla  belirlenmektedir.  

Model belirleme teknikleri ile ilgili çalışmalar için  temel prensiplerden ve deneylerden 

sistemin dinamik davranışı hakkında  bilgi edinilir. Bunlar; prosesle ilgili verilerin toplanması, 

mertebenin belirlenmesi (ölü zamanlı veya ölü zamansız 1. veya 2. Mertebeden model tipleri 

oluşturulması) ve parametre tahminlerini içermektedir. Bunlara göre model oluşturma 

tekniklerinde  üç temel kural vardır; a) Prosesten girdi ve çıktı verilerinin toplanması, b) 

Prosesi temsil edecek model yapısının oluşturulması, c) Model verilerinin yüklenerek model 

parametrelerinin oluşturulması. Genelde prosesin  giriş değişkenine bir basamak etki 



 

verildiğinde, çıkış değişkeninin zamana göre değişimi beklenen reaksiyon eğrisi gibi olursa, 

bu sistem doğrusal kabul edilir.  Yine basamak  etkisinin verildiği işletim şartları yakınında 

aynı tepki alınırsa sistem ilgili şartlarda doğrusaldır denebilir. Buna karşılık basamak etkisinde 

sistemin çıkış değişkeni farklı  bir özellik  gösterirse, sistemin doğrusal değildir tanımı 

yapılabilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda  doğrusal olmayan sistemler doğrusal kabul 

edilmiş ve o amaca dönük kontroller gerçekleştirilmiştir. Prosesler çoğu zaman aşağıda verilen 

sebeplerden  dolayı doğrusal kabul edilirler. 

1) Doğrusal olmayan  özellik gösteren prosesin bu özelliği ihmal edilebilecek düzeydedir. 

2) Doğrusal olmayan prosesler üst düzeyde karmaşık matematiksel modelleme gerektirebilir 

ve bu modellerin belirlenmesi ve çözümü zordur. 

3) Uzun yıllar geleneksel PID kontrol sistemi,  doğrusal olmayan prosesleri başarıyla  kontrol 

etmiş ve tasarımları doğrusal model yaklaşımıyla yapılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalara rağmen  doğrusal olmayan sistemleri doğrusal  kabul edip 

kontrol etmek bazı durumlarda  yeterince başarılı olmayabilir. 

Doğrusal model tanımlarını birkaç grupta toplayabiliriz. Bunlar sırasıyla Laplace 

temeline dayalı iletim fonksiyonları ile gösterilen modeller, parçalı modeller, hl uzayı 

modeller ve doğrusal polinom tipi modellerdir. Doğrusal polinom tipi modeller de ARMAX 

(Auto Regressive Moving Average with eXogenous) ve ARIMAX (Auto Regressive 

Integrated Moving Average with eXogenous) tiplerini içermektedir. 

Kimya Mühendisliğinde prosesler genellikle doğrusal değildir. Bunlara örnek olarak şu 

sistemler verilebilir; pH, seviye kontrolü, biyoreaktör, yüksek saflıkta kolonlar, CSTR/sabit 

yataklı reaktör. Bu tür sistemlerin  kazançları , değişen işletim şarlarında değişmektedir. 

Prosesin istenen etkinlikleri  çok dar işletim şartlarına sığmıştır. Sistemde birden fazla  girdi 

vardır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda  doğrusal olmayan sistemler doğrusal kabul edilmiş 

ve o amaca dönük kontroller  gerçekleştirilmiştir.  Doğrusal  olmayan  modellerde  doğrusal  

olmayan diferansiyel denklemler ile gösterilen modeller, polinom tipi modeller olarak 

sınıflandırılabilir. Polinom tipi modeller de Volterra Serileri, NARMAX (Doğrusal olmayan 

ARMAX) model, ARX modelleri, Block Oriented Modelleri (Wiener ve Hammerstein 

modeller) şeklinde sınıflandırılırlar. 

Bilindiği gibi endüstriyel süreçlerde zaman geçtikçe birçok değişiklikler yüzünden  

işletim koşulları değişebilmektedir. Bu değişimler de doğal olarak proseslerin matematiksel 



 

modellerinin katsayılarına belli derecede etki eder ve optimum koşulların bozulmasına sebep 

olur. Sonuçta adaptif modellere dayanan gerçek zaman optimizasyon algoritmalarının 

yaratılması zorunluluğu  ortaya çıkmaktadır. 

Halen kimyasal teknolojik proseslerin matematiksel modellenmesi birkaç yöntemle 

yapılabilir. Bunlardan birincisi, analitik teorik metod, yani proseslerin enerji ve madde 

dengeleri esasında bütün ekipmanların fiziksel  ve kimyasal özelliklerini içine alan 

matematiksel modelin yapılması, ikincisi ise deneysel olarak elde edilen istatistiksel 

modelleme teknikleridir. Böylece son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişme sonucu, 

endüstriyel proseslerin istenilen giriş ve çıkış özelliklerine sahip en önemli alternatif 

modelleme teknikleri olan ‘bulanık mantık (fuzzy logic)’, ‘yapay sinir ağları (artificial neural 

network)’ sistemleri ve genetik algoritmalar oluşturularak, geniş alanlarda kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Kimyasal endüstride proseslerin kontrolü için bilindiği gibi çeşitli kontrol sistemleri 

kullanılmaktadır. Kontrol sistemleri, etkin kontrol sağlamak için sistemi iyi temsil eden 

modeller kullanmaktadır. Modellerin doğrusal ya da doğrusal olmama durumlarına göre, 

kontrol sistemlerinin tipleri de tanımlanmaktadır. Genel olarak doğrusal model kullanan 

kontrol sistemleri, doğrusal kontrol sistemleri olarak; doğrusal olmayan model kullanan 

kontrol sistemleri ise doğrusal olmayan kontrol sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Her iki tip 

kontrol sisteminin tasarım yöntemleri birbirinden farklıdır. Doğrusal olmayan kontrol 

sistemleri bir çok grup altında toplanabilir. Bunlardan bir kısmı yukarıda söylenildiği gibi 

doğrusal model yerine doğrusal olmayan modelleri kullanan kontrol sistemleridir. Bunların 

arasında kendinden ayarlamalı kontrol sistemlerinin doğrusal olmayan tiplerini sayabiliriz. 

NARMAX, NARIMAX, Volterra  Serileri, ARX ve Block Oriented model tiplerini kullanan 

NLSTPID (Nonlinear Self-Tuning PID), NLGMV (Nonlinear Generalized Minimum 

Variance) ve NLGPC (Nonlinear Generalized Predictive Control) sistemleri bunlara ait 

örnekler olarak verilebilir  

Biyoproseslerde hücre çoğalması ve ürün oluşumu sırasında meydana gelen karmaşık 

tepkimelerden dolayı biyoreaktör işletim parametreleri (sıcaklık, pH, O2 aktarım hızı vb..) 

biyotepkime süresince doğrusal olmayan eşitliklerle ifade edilebilecek şekilde değişmektedir. 

Diğer taraftan biyoreaktöre birden fazla girdi olabilmekte (oksijen aktarımı, pH kontrolu 

yapıldığı durumda asit-baz çözeltisi, periyodik pulse beslemeli biyoreaktörde ilave besleme 



 

çözeltisi vb..)  girdilerin biyoreaktör işletim koşullarıyla aynı olmayan özellikleri ve besleme 

anında oluşacak düzensizlik ve gürültülerden dolayı sistem işletim parametrelerinde ani 

değişimler meydana gelmektedir. Kimya mühendisliği açısından oldukça önemli işletim 

parametrelerinden olan sıcaklık, bu etkilerin görüldüğü önemli bir  parametredir. 

Biyoproseslerde ürün üretimini yakından ilgilendiren özgül çoğalma hızı Arrhenius tipi bir 

bağıntıyla sıcaklığa bağlıdır ve uygun çoğalma sıcaklık sınırlarının dışına çıkıldığı zaman 

mikroorganizma çoğalması yavaşlamakta ve ürün oluşum hızı azalmaktadır. Bu yüzden 

sıcaklığın, optimizasyon teknikleriyle bulunan en uygun değerinde  kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Bunun için öncelikle prosesin iyi tanımlanması ve kontrol edilen değişken (y, 

sıcaklık) ve ayarlanabilen değişken (u, biyoreaktöre verilen ısı veya soğutma suyu akış hızı) 

arasında yazılan modelin sistemi gerçekçi şekilde ifade etmesi gerekmektedir. Bu durumda 

yukarıda anlatılan doğrusal olmayan  modelle tanımlanan etkiler nedeniyle, sistemi tanımlayan 

doğrusal modeller yeterli kontrol etkinliğini sağlayamamaktadır. Proje çerçevesinde 

biyoreaktör sıcaklık kontrolu için  sistem doğrusal olmayan    parametrik    modellerle    

tanımlanmış,   kendinden   ayarlamalı   kontrol   yöntemleri kullanılmıştır.  

Yarı kesikli mekanik karıştırmalı kapta yapılan çalışmada, derişik PEG çözeltisinin 

hacimsel sıvı tarafı kütle aktarım katsayısı kLa belirlenmektedir. Karıştırmalı kap camdan 

yapılmış ve termostatlı bir su banyosunun içine yerleştirilmiştir. Termostat yardımıyla 

karıştırmalı kap sıcaklığı 250C ‘de tutulmuştur. Sıvı faz, 4 bıçaklı karıştırıcı ile 

karıştırılmaktadır. Karıştırıcı şaftı elektrik motoruna bağlı olup devir sayısı bir takometre 

yardımıyla +1 devir/dak hassaslıkla belirlenmiştir. Sisteme gönderilen hava, mekanik 

karıştırmalı kabın altına yerleştirilmiş halka dağıtıcısından geçirilmiştir. Oksijen elektrot, 

mekanik karıştırmalı kaba düşey olarak, karıştırıcı seviyesinde tutularak yerleştirilmiştir. 

Böylece O2 derişiminin homojen olması sağlanmıştır. 

 Gaz/sıvı kütle aktarımının belirleyici olduğu birçok kimyasal ve biyolojik proseslerde 

karıştırmalı reaktörler yaygın yer almaktadır. Bu tip reaktörlerde sıvı içinde ve karışma 

fazında gaz dağılımı, temelde yüzeyden havalandırma ve gazın alttan kabarcıklar halinde 

dağılım rejimi şeklinde sınıflandırılmıştır. Endüstriyel karıştırmalı reaktörlerin tasarımı ve 

ölçeklendirilmesi için viskoz ortamın hidrodinamiğinin, güç girdisinin, ısı aktarımının, kütle 

aktarımının belirlenmesinin önemli olduğu kadar gaz kabarcık kümelerinin davranışını 

belirlemeye yarayan ölçüm yöntemlerinin de bilinmesi gerekmektedir. Ortamın viskozitesinin 



 

artmasıyla küçük gaz kabarcık kümelerinin birleşerek büyük kabarcıklara dönüşmesi, gaz/sıvı 

ara yüzey alanını küçültür ve dolayısıyla gaz-sıvı kütle aktarımını karakterize eden sıvı tarafı 

hacimsel kütle aktarım katsayısının KLa azalmasına sebep olur. Böyle bir sistemin girdi-çıktı 

değişkenleri arasındaki ilişki, doğrusal olmayan merkezi karma tasarımı ile gösterilebilir. Bu 

tasarıma göre belirlenen değişken ve çalışma aralığını tanımlayacak bir polinom mevcuttur. 

Bu polinom kaçıncı dereceden olursa olsun, değişkenlerin aynı anda değiştirilmesi ile sistemin 

cevabının nasıl değişeceğini göstermektedir. Polimerin molekül ağırlığı, çözeltinin kütle kesri 

, hava debisinin ve karıştırma hızının sıvı tarafı kütle aktarım katsayısı KLa üzerine etkileri 

incelenmiş, bu incelemeler sonunda doğrusal olmayan bir regresyon modeli ile ifade 

edilmiştir. 

İşletme kolaylığı sağlayacak kadar küçük boyutta fakat geniş ölçekli reaktör etkilerini 

gösterebilme özelliğine de sahip tipte reaktörlerin davranışını incelemek için Armfield borusal 

akış reaktörü kullanılmıştır. Reaktör, sıcaklık ayarlamaları için bir soğutma ceketi ve bir 

termostat içermektedir. Ceket sıcaklığının kontrolü geleneksel PID ile sürekli olarak 

gerçekleştirilmektedir. Cekette homojen sıcaklık dağılımını sağlayan bir karıştırıcı mevcuttur. 

Reaktörün arka kısmında iki bölmeli besleme tankı bulunmaktadır. Besleme tankından 

diyafram pompaları ile sisteme beslenen çözeltiler akış ölçerlerden geçerek reaktöre 

girmektedirler. Borusal akım reaktöründe gerçekleştirilmek üzere etil asetatın, sodyum 

hidroksit ile ikinci dereceden sabunlaşma reaksiyonu temel olarak seçilmiştir. Reaksiyon hız 

ifadesi, reaksiyon hızının tepkimeye giren bileşenlerin derişimine birinci dereceden bağlı 

olduğu kabul edilerek elde edilmiştir. Borusal akış reaktörünün yatışkın ve dinamik hal 

davranışlarının sodyum hidroksite bağlı madde dengesi kullanılarak benzetimi 

gerçekleştirilmektedir. Runge-Kutta-Fehlberg ve merkezi sonlu farklar metodları ile benzetim 

programı çözülmektedir. Borusal akış reaktörünün açık hat dinamik davranışı deneysel ve 

teorik olarak incelenmektedir. Bu sistemle ilgili kontrol çalışmaları doğrusal kontrol 

mekanizmaları ile gerçekleştirilmiştir. Ancak borusal akış reaktörünün ürün derişimine, 

reaksiyona giren maddelerin derişimine, akış hızına ve akımların sıcaklıklarına doğrusal 

olmayan şekilde bağlı olduğu bulunmuştur. Bu nedenle belli bir çalışma koşulunda borusal 

akış reaktöründe ürün derişiminin kontrol edilmesinde daha etkin kontrol sonuçlarına ulaşmak 

için doğrusal olmayan model elde edilmeli bununla ilgili kontrol algoritmalarının kullanılması 

gerekmektedir.   



 

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 

 Doğrusal olmayan endüstriyel proseslere özellikle kimya mühendisliği alanında 

rastlanmakta ve her yönüyle araştırmalar açısından ilgi çekmektedir. Polimerizasyon 

reaktörleri, dolgulu destilasyon kolonları, biyoreaktörler, pH prosesleri ve bazı gaz arıtma 

prosesleri doğrusal olmayan prosesler olup değişik araştırıcılar tarafından optimizasyon, 

doğrusal ve doğrusal olmayan sistem modeli kullanan kendinden ayarlamalı kontrolleri 

incelenmiştir. 

Bütün kendinden ayarlamalı kontrol stratejilerinin temelini hata kareleri toplamını 

minimum yapmaya çalışan Minimum Variance strateji teşkil etmektedir. Bu strateji; Aström 

ve Wittenmark (1) tarafından, verilen bir girdi-çıktı doğrusal modeli için maliyet kriterini 

minimize ederek elde edilmiştir. Bu kriter hata karesini içerir. Bu stratejinin minimum 

olmayan faz sistemlerine de uygulanabilir hale getirilmiş, gelişmiş şekli yeni bir kriteri 

minimize etmektedir. Bu kriter hata karesi ve kontrol çıktısı karesini içerir. Bu strateji GMV 

kontrol olarak bilinir ve bir basamak ileri optimal kontrol kanunu uygular (2). Bu teknikte, 

kapalı hat kararlılığı korunurken, minimum çıktı değişimi elde edecek şekilde ağırlık 

parametresi mümkün olduğunca küçük tutularak değiştirilir. Diğer bir alternatif metod ise 

kontrol çıktısı karesi yerine ileri fark operatörlü kontrol çıktısı karesini bulunduran maliyet 

kriterini minimize etmektir. Bu tip bir değişikliğe gidilmesinin sebebi ise, maliyet 

fonksiyonunda kontrol çıktısı karesi bulundurma durumunda ilgili kontrol stratejisinde kontrol 

sonucu offset oluşabilmektedir (3). Bu tip değişiklikler offset problemini ortadan 

kaldırabilmektedir (3,4). 

 GMV kontrolü minimum olmayan faz sistemlerin kontrol edilmesinde ve özellikle 

bilinmeyen zaman gecikimleri içeren sistemlerde zayıftır. Bu tip zorlukların üstesinden 

gelmek üzere Clarke et al (5) GPC kontrol stratejisini önermiştir. Burada minimize edile 

fonksiyon hata karelerinin belli bir aralıkta toplamlarını ve ileri fark operatörü uygulanmış 

kontrol çıktısı karelerinin belli bir aralıkta toplamlarını içermektedir. Yük etkisi altındaki 

bütün sistemlerde offsetsiz bir kapalı hat etkinliği elde etmek için GPC kontrol edicide bir 

integratör vardır (5). 

 Palsson et al (6), parametre değişimi doğasının bilindiği varsayılan, zamanla değişen 

sistemlere GPC uygulanmıştır. Bu koşullu beklenti olarak gelecek tahminini hesaplarken, 



 

dolaylı parametre değişimleri bilgisini kullanarak yapılmıştır. Burada GPC, ARIMAX modeli 

yerine ARMAX modeline dayandırılmıştır. Offsetsiz bir kontrol elde edilebilmiştir. Inglis et al 

(7), GPC kontrolü, benzetimi yapılmış bir pilot ölçekli polimerizasyon reaktörüne 

uygulamışlardır. Başlatıcı ve soğuk çözücü ilavesi ile basamak yük etkisine karşı kesikli 

polimerizasyon reaktörünün sıcaklığını kontrol etmişlerdir. 

 Bugüne kadar yapılan konu ile ilgili bir çok çalışma, kimyasal proseslerin modellerle 

gösterimi üzerine dayanmaktadır. Doğrusal olmayan proseslerin bazı işletim koşullarında 

doğrusal olarak kabul edilmesi, geliştirilen modellerde doğrusallaştırma yapılarak olur. 

Böylece doğrusal olmayan proseslerin modellenmesi çok zor ve karmaşık olduğundan 

proseslerin doğrusal yapıda olduğunun kabul edilmesi, tasarım açısından kolaylık sağlar. En 

çok kullanılan doğrusal model yaklaşımları arasında ARIMAX, ARMAX ve State Space 

sayılabilir. 

 Doğrusal olmayan sistemlerin kontrollerinin istenen düzeyde gerçekleştirilmesi için 

sistemi tanımlayan modelin doğrusal olmayan şekilde ifade edilmesi gerekir. Sistem modelleri 

temel fizik, kimya prensipleri kullanılarak kütle, enerji ve momentum dengelerinden 

yararlanılarak veya deneysel elde edilen veriler ile girdi/çıktı ilişkisini tanımlayan 

matematiksel ifadelerden elde edilir ve modelin parametreleri yinelemeli tahmin 

algoritmalarıyla belirlenir. Doğrusal  olmayan  sistemlerin doğrusal  olmayan  modellerle  

tanımlanması üzerine son yıllarda  

oldukça önem kazanan çalışmalar vardır. Bu çalışmalardan bazıları doğrusal olmayan 

sistemler için girdi/çıktı parametrik modeller ve birbirleriyle karşılaştırılması, polinom tipi 

modellerin kullanılmasıyla sistem tanımlama, parametre tahmin algoritmalarının geliştirilmesi 

ve model parametrelerinin tahminidir.  

 Kimyasal prosesler genellikle doğrusal olmama özelliği gösterirler ve doğrusal 

olmayan model yaklaşımları ile temsil edilirler. Bu tip prosesler için doğrusal olmayan 

modeller geliştirmek gerekir. Doğrusal olmayan model tiplerine örnek olarak NARIMAX, 

NARMAX, Volterra serileri, Fuzzy, Neuro Network ve Genetik algoritmalı modeller 

sayılabilir (8,9,10,11). Doğrusal olmayan modellerin parametrelerinin bulunması için kendine 

özgü model belirleme ve tahmin yöntemleri vardır. Bu çalışmada kullandığımız kimyasal 

proseslerin özelliklerini tanımlamak üzere yukarıda verilen doğrusal olmayan modeller 

kullanılacaktır. 



 

Fuzzy kontrol edicilerin birçoğu operatörlerin uzmanlığı ve/veya kontrol 

mühendisliğinin bilgisi temelinde tasarımlanmıştır. Bununla birlikte, bazen operatörün dilsel 

olarak açıklayamadığı durumda sisteme  etkiler olduğunda fuzzy kontrol oldukça yararlı bir 

yoldur. Bu amaçla literatürde bulunan fuzzy modele dayalı kontrol algoritmalarından 

yararlanarak, yeni bir yaklaşımla kendinden organizeli fuzzy ilişkisel matris modelli kontrol 

algoritması tek girdili, tek çıktılı  bir sistem olan su soğutma ceketli karıştırmalı bir reaktörün  

sıcaklığını  kontrol etmek için geliştirilmiştir. 

Fuzzy model temelli kontrol edicilerin optimum tasarımı için üç yol vardır. Bunlardan 

ilki ilişkisel modeli sağlamak ve kontrol edicinin bunu tamamen kullanmasıdır. İkincisi  

sadece bir özel durum için kontrol ediciyi tasarlamaktır (12). Son olarak olabilecek 

optimizasyon metodunu tasarlamak için limitlenmiş deneylerin  etkinliğinin, bilinmeyen 

durumlarda kontrol edicinin tarayacağı bir metod tasarlamaktır.  Yapılan çalışmada bu husus 

dikkate alınmıştır. 

Fuzzy kapalı çevrim kontrol sistemlerinin kararlılık problemi uzun zamandır 

çözülememiştir. Jiangin and Laijsu (13) yaptıkları çalışmada  kapalı hat sistemin analitik 

modeli ve fuzzy sistemin ilişkisel matrisli fuzzy modeli ile sistemin karalılık analizi için bir 

metod önermişlerdir. Önerilen yöntemin fuzzy sistemler için çok yararlı bir metod olduğunu 

savunmuşlardır. Yapılan bir araştırmada,  sistemin modeli bir ilişki matrisi ile 

yapılandırılmıştır. Alpbaz and Zeybek (14). Herbir değişken için prosesin işletim aralığını 

kapsayan beş fuzzy referans kümesi kullanılmıştır. Sistemin ilişki matrisi ayarlanabilen 

değişkene PRBS sinyali vererek elde edilmiştir. Elde edilen ilişki matrisi, sistemin kontrol 

edilmesinde hem sistemin modeli hem de kontrol edici görevindedir.  

Model temelli fuzzy kontrolün doğrudan endüstriyel durumlara uygulanmadan önce 

hesaba katılması gereken birçok problem vardır. Bunlar fuzzy referans  kümelerinin tanımı, 

model eksiklikleri ve çok amaçlı objektif fonksiyonlardır.  Bu eksikliğin giderilmesinde,  

kontrol edici tasarımında iyi model kontrol etkinliğini garanti edecek elverişli  referans 

kümelerinin, farklı yük etkileri için kendiliğinden ayarlanması sağlanmıştır.  Böylece  işletim 

performansı tüm girdi/çıktı kombinasyonları için elde edilebilmiştir. Literatürde fuzzy model 

temelli kontrol ediciler için birçok çalışma mevcuttur. Yapacağımız projeler için kimya 

mühendisliğini ilgilendiren şu kaynaklardan konuya ışık tutması açısından yararlanılmıştır 

(15,16,17). 



 

Son yıllarda yapay sinir ağları konusunda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu tip modelde 

ayarlanabilir değişkenler ile çıkış değişkenleri arasında kapalı kutu yöntemine göre bir ilişki 

kurulmaktadır. Bu tip modellerin çok karmaşık, modellenmesi zor  olan prosesler için  uygun 

olduğu ve modele dayalı kontrol sistemlerinde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Birçok 

denemeler sonunda yapay sinir  ağlarında sistem  girdi ve çıktıları  üretilmekte ve  dinamik, 

statik çalışmalar için kullanabilmektedir. Yapay sinir ağları, yarıparametrik yaklaşıma, hem 

yapı hem de parametre kestirimi olarak çok benzerler. Yapay sinir ağları ile  modellemeler 

aynı ayar parametrelerini içerir ve öğrenme aşamasında sistemi tanımlayan ağın parametreleri 

bulunur. 

Yapay sinir ağlarında aktivasyon fonksiyonları genellikle doğrusal değildir ve böylece 

girdi/çıktı ağ haritası doğrusal olmayan bir pozisyonda yapılanır. Benzer çok değişkenli 

haritalar  damıtma kolonu ve kimyasal reaktörlerin modellenmesi  gibi  proses birimlerinden  

doğrusal olmayan proses aralığının  bir geniş değişiminin tanımlanması için idealdir.  Lapedes 

and Farber (18) tarafından sinir ağlarıyla  dinamik sistemlerin karmaşıklığının belirlenmesinde  

başarılı bir şekilde kullanılmıştır ve  karmaşık kimyasal sistemler ve diğer kimyasal 

reaksiyonlar Bhat and  Mc Avoy (19)  tarafından yapay sinir ağları ile gerçekleştirilmiştir. 

Bununla beraber  yapay sinir ağlarının en önemli kimya mühendisliği  uygulaması olan model 

temelli kontrolu birçok araştırmacı tarafından  yapılmıştır (20). 

Yapay  sinir ağları hakkında  literatürde daha geniş bilgiye rastlamak mümkündür. 

Ancak burada kimya mühendisliğini ilgilendiren ve yapılan çalışmaya ışık tutacak kaynaklar 

aktarılmıştır. Kimya Mühendisliğinde ilk defa gaz/sıvı kütle aktarımı için türetilen kütle 

aktarım katsayısı kLa’nın modelinin oluşturulması için yapay sinir ağlı modellerden 

yararlanılmıştır (21). Aynı yöntem dolgulu damıtma kolonunun optimum işletme sıcaklığının 

bulunması için de  denenmiştir (22). 

Kimya Mühendisliği uygulamalarında büyük öneme sahip olan damıtma, absorpsiyon, 

adsorpsiyon, ekstraksiyon, kurutma ve soğutma işlemlerinin yapıldığı prosesler ayırma 

işlemlerinin temelini oluşturur. Ayrıca gaz/sıvı kütle aktarımının belirleyici olduğu birçok 

kimyasal ve biyolojik proseslerde karıştırmalı reaktörler yaygın yer almaktadır. Bu tip 

reaktörlerde sıvı içinde ve karışma  fazında, gaz dağılımı temelde "surface aeration" ve 

"sparging" rejimi şeklinde klasikleşmiştir. Endüstriyel karıştırmalı reaktörlerin tasarımı ve 



 

ölçeklendirilmesi için ortamın hidrodinamiğinin, ısı iletimi  yanında  kütle aktarımının ve 

sisteme verilecek optimum güç girdisinin belirlenmesi son derece önemlidir.  

Literatürde iki fazlı sistemlerde gaz/sıvı kütle aktarım katsayısı kLa'nın tanımlanması 

için ortamın özelliklerine  ve işletim parametrelerine bağlı  birçok çalışmalar yapılmıştır. 

Genelde kLa sonuçlarını korele etmek için iki tip yaklaşım mevcuttur. İlki Yagi ve Yoshida 

(23) tarafından, gliserin, karboksimetilselüloz ve sodyum poliakrilamitin sudaki çözeltilerinde  

mekanik karıştırıcı kullanarak  oksijen aktarım hızını belirleyerek, kLa'yı  karıştırıcıya göre  

tanımlanan Sherwood sayısı(Sh) ile Re, GFN, Fr, NA sayılarının korelasyonu olarak 

verilmiştir. İkinci yaklaşım da  Zlokarnik (24) tarafından, gliserin çözeltilerinde O2  için  kLa'yı 

(St) sayısı, (P/QG)*, S* ve Sc  sayısı gibi boyutsuz  grupların fonksiyonu olacak şeklinde ifade 

edilmiştir. Sonraki çalışmalarda  gaz/sıvı kütle aktarımı hakkında Newtonian ve Newtonian 

olmayan akışkanlar için birçok boyutlu ve boyutsuz korelasyonlar elde edilebilmiştir (25). 

Fakat bugüne kadar yapılan çalışmalar ve türetilen korelasyonlar, sistem 

parametrelerinin kLa üzerine  etkisini tanımlamasına rağmen, değişken işletme koşullarında 

değerlendirilmesi için pek yeterli değildir. Böylece herhangi bir gaz/sıvı kütle aktarımının 

gerçekleştiği sistemlerde  kLa'nın ve onu etkileyen parametrelerin sınır şartları dahilinde 

optimum koşullarda  değerlendirilmesinin önemi oldukça büyüktür.  

Bu amaçla kLa'ya etkiyen çeşitli fiziksel ve hidrodinamik özellikler; viskozite, yüzey 

gerilimi, molekül ağırlığı, karıştırma hızı, gaz akış hızı gibi değişkenler uygulama için 

seçilmiştir. Sistemin istatistiksel modelleri doğrusal ve doğrusal olmayan çok değişkenli 

regresyon denklemleri şeklinde birinci ve ikinci dereceden polinomla ve yapay sinir ağları ve 

fuzzy doğrusal regresyon model (26) ile de açıklanmıştır. 

Genetik algoritma rastgele Monte Carlo benzetimine benzer şekilde modellerin bir 

başlangıç populasyonunu üretmek için stokastik prosesler kullanır ve basit ayarlamalar ya da 

operatörler model populasyonuna uygulanır. Bir model populasyonuna uygulanan 

operatörlerin sonucu modellerin yeni populasyonu üretilir. Bu proses uygun bir model ya da 

modeller grubu geliştirilinceye kadar sayısız tekrarlanır. Genetik algoritma terminolojisinde, 

başlangıç populasyonu aileler olarak yeni populasyon genleri olarak verilir ve herbir 

tekrarlama başarılı bir generasyon tanımlar. Önce model tanımlama ve değerlendirmeyi 

düşünmeye gerek vardır (27,28). 



 

            Polimerizasyon ürününün belirlenen optimum şartlarda eldesi için ileri (gelişmiş) 

kontrol yöntemlerine başvurulur. Bu kontrol yöntemleri ile prosesler, belli başlangıç 

koşulundan, son istenen şartlara ulaştırılarak ve işletim şartlarına etki eden istenmeyen yük 

etkilerini yok ederek  istenen işletimde çalıştırılmaktadır. Reaktör gibi yüksek verim  isteyen 

sistemlerin kontrol uygulamalarında dinamik modele dayalı tahmini kontrol sistemlerinin 

kullanımı önem taşımaktadır. Modern kontrol teknikleri genel olarak modele bağlıdır. Buna 

bağlı olarak proses için uygun modelin çıkartılmasının araştırılması gereklidir . 

Polimerizasyon reaksiyonları genelde doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerle ifade 

edilirler ve bu denklemlerin çözümünde gelişmiş sayısal çözüm yöntemlerine ihtiyaç vardır. 

Bu nedenle bu denklemleri kontrol amaçlı kullanmak oldukça zordur. Bazı işletme 

noktalarında prosesin girdi-çıktı davranışlarını göstermek için uygun polinom tipi model 

içeren iletim fonksiyonu kullanmak bir alternatif yöntem olarak görülmektedir. Model, analitik 

olarak türetilebildiği gibi genelde deneysel sonuçları da gerektirir. Model parametrelerinin 

hesabında değişik yöntemler geliştirilmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalar önceki yıllara 

dayanır. Buna göre polimer üretiminde, etkin kontrollerin istendiği yerlerde modele dayalı 

kontrol sistemleri kullanılır (29). Polimerizasyon reaksiyonlarında ürün kalitesini etkileyen 

pek çok özellikler vardır. Örnek olarak molekül ağırlığı gibi on-line ölçümü zor ve zaman 

gecikimi olması nedeni ile, ileri kontrol çalışmalarında sistem değişkenlerinin tahmin 

yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu alandaki çalışmalar ilgili konular üzerine yoğunlaşmıştır. 

İleri kontrol tekniklerinin gerçek polimerizasyon endüstrisinde uygulanmasına ender olarak 

rastlanılmaktadır. İleri kontrol yöntemlerinin uygulamadaki bu eksikliği şimdiye kadar 

geleneksel kontrol yöntemlerinin PID’nin kompleks polimerizasyonlarda bile başarıyla 

uygulanmasından ve gelişmiş tekniklere gerek duyulmayışından kaynaklanmıştır. İleri kontrol 

yöntemlerinde model, model parametreleri ve kontrol parametreleri uygun seçilmişse etkinlik 

açısından basit kontrol tekniklerinden daha iyi sonuç vermektedir. Polimerizasyon 

endüstrisinde doğrusal tahmini kontrol, son yıllarda çok uygulanan ve güncel uygulamaları 

olan bir kontrol yöntemidir. Doğrusal tahmini kontrolün uygulanması doğrusal olmayana göre 

daha basit ve kontrol özellikleri daha anlaşılabilir şekildedir (30). Ancak polimerizasyon 

reaksiyonlarının yüksek dereceden doğrusal olmama özelliğinden dolayı etkinliğin daha zayıf 

olması istenmeyen durumları ortaya çıkarır. Bu durum farklı işletim şartlarında farklı modeller 

ve parametre tahmini ile giderilebilir. Bugüne kadar doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin 



 

polimerizasyon reaksiyonlarına uygulanması üzerine yapılan araştırmaların çoğu, teorik olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu konuda deneysel çalışma oldukça azdır (31). Bu projenin deneysel 

içerikli olması bu eksikliği giderecektir. Kendinden ayarlamalı kontrolde ise proses değiştikçe 

kontrol parametreleri sürekli olarak güncelleştirilir. Kendinden ayarlamalı  kontrolde proses 

şartlarını sabit tutmak için sürekli proses parametre tahmini gerekmektedir. Kendinden 

ayarlamalı  tekniklerin, polimerizasyonda 1950'den beri uygulanması ümit vericidir. Güncel 

uygulamalarda sistem tanımlama zorlukları nedeniyle endüstriyel uygulamada hala üzerinde 

çalışılması gerekli bir konu olup bu proje bu eksikliği giderecektir (32) . 

Damıtma, Kimya Mühendisliğinin önemli ayırma yöntemlerinden biridir. Damıtma 

kolonları dolgulu ve kademeli olarak ikiye ayrılmaktadır. Her kolon tipi için işletme şartları ve 

iç yapıları farklı olmasından dolayı başta kontrol olmak üzere çeşitli amaçlar için değişik 

tasarım yöntemleri gerekmektedir. Dolgulu kolonlar kademeli kolonlara kıyasla daha düşük 

yatırım gerektirirler. Gaz fazında çok iyi türbülans sağladıklarından iyi bir kütle transfer 

etkinliği oluşur. Düşük ağırlıklı malzemelerden dolgu maddesi üretimindeki gelişmeler, 

dolgulu kolonların ağırlık dezavantajlarını büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Kademeli 

damıtma kolonlarının dinamiği ve kontrolü üzerine çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen 

dolgulu damıtma kolonlarına ilişkin benzer çalışmalar çok az sayıda görülmektedir. Bu konu 

üzerine yapılan araştırmalarda teorik çalışmalar daha çok ağırlık kazanmakta, deneysel 

çalışmalara ise çok az rastlanılmaktadır. Kolonlar üzerine yapılan araştırmalar yatışkın hal 

işletim şartlarının  belirlenmesi dinamik özelliklerinin sağlanması ve çeşitli kontrol 

sistemlerinin tasarımı üzerine yoğunlaşmaktadır (33,34,35,36). 

 Biyoteknolojik proseslerin kontrolünde amaç, tüm proseslerde olduğu gibi verimliliği 

ve ürün kalitesini arttırarak prosesi daha ekonomik kılmaktır. Literatürde, biyoteknolojik 

proseslerde mikroorganizma çoğalmasına etki eden parametrelerinden genellikle çözünmüş 

oksijen derişimi ve substrat derişiminin kontrolüne yönelik çalışmalar yeralmaktadır (37,38). 

Biyoteknolojik proseslerin kontrolünde karşılaşılan başlıca problem olan mikroorganizma 

derişimini on-line belirlemek üzere uygun sensörlerin olmayışı, araştırmacıların on-line 

tahmin algoritmaları üzerinde yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Bu çalışmaların birçoğu, 

proseslerin matematiksel modellemesine dayalı on-line tahmin algoritmalarının kullanıldığı 

benzetim deneylerinin sonuçlarını ortaya koymaktadır (39,40). 

 



 

4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırmalarımız aşağıda tanıtılan proseslerde yapılmıştır.  Bu prosesler sırasıyla 

dolgulu damıtma kolonu, kesikli polimer reaktörü, biyoreaktör, karıştırma kabı ve sürekli akış 

reaktörleridir.  Çalışmalarımızda 1.4 m boyunda pilot ölçekli bir dolgulu damıtma kolonunda 

metanol-su ikili karışımının damıtması yapılmıştır (Şekil 1). Besleme, kolona kazandan 

yapılmakta ve besleme çözeltisini ısıtabilmek için kullanılan ısı değiştiriciden su 

geçirilmektedir. Kolona termosifon tipi bir kazan bağlıdır ve ısıtma yağı devri ile 

ısıtılmaktadır. Geri döngü oranını ayarlayabilmek için zaman ayarlı bir manyetik vana 

kullanılmaktadır. Vana, ayarlanan zaman oranlarına göre yoğuşturucudan gelen çözeltinin bir 

bölümünü geri döngü olarak kolona vermekte, bir bölümünü ise üst ürün toplama kabına 

göndermektedir. Dinamik çalışmalarda yağ sıcaklığını sabit tutabilmek için bilgisayar kontrol 

cihazı olarak kullanılmaktadır. Kolon alt ve üst ürünlerinden alınan metanol-su karışımı 

örneklerinin kırılma indisleri Abbe refraktometresinden okunmuştur. Kırılma indisinden 

derişim hesabı literatürden alınan veriler kullanılarak interpolasyon tekniği ile yapılmıştır. 

Deneysel çalışmalarda metanol-su karışımının damıtıldığı laboratuvardaki atmosferik basınç 

690 mmHg’dır ve sıcaklık eğrileri Antoine denklemi ve Raoult kanunundan hesaplanan 

değerlere göre çizilmiştir. Dolgulu damıtma kolonlarında, çalışma davranışı büyük ölçüde 

kazan ve besleme durumuna aynı zamanda kütle iletim katsayılarına bağlıdır. Besleme 

derişiminde, sıcaklığında ve akış hızında meydana gelen etkiler genellikle kontrol edilmek 

istenen üst ve alt ürün derişimini doğrusal olmayan şekilde etkilemektedir. Aynı şekilde kazan 

kademesine verilen ısı üzerindeki yük etkilerinde ve kütle iletim katsayısı kolondaki gaz ve 

sıvı akış hızlarına etkili bir biçimde bağımlı olduğundan, kütle iletim katsayısındaki dolaylı 

değişimler  de dolgulu damıtma kolonunun ürün derişiminde doğrusal olmayan etkileşmeye 

neden olur. Dolgulu damıtma kolonları yüksek doğrusal olmama özelliği gösteren prosesler 

olmasına rağmen bazı işletme koşullarında doğrusal kontrol mekanizmaları ile kontrol 

edilmektedir. Ancak daha başarılı kontrol sonuçları elde etmek ve her işletme koşulunda 

kullanabilmek amacıyla karmaşık algoritmalar içeren doğrusal olmayan kontrol yöntemlerine 

ihtiyaç vardır. 

Stirenin serbest radikalik polimerizasyon çalışmasında kullanılan deney düzeneği 1.1 L 

hacminde dökme camdan yapılmış soğutma ceketli karıştırmalı reaktör ve aksamından 



 

oluşmuştur. Reaktör içi sıcaklığı, soğutma suyu giriş ve çıkış sıcaklıkları termoçiftlerle 

okunmakta ve bilgisayara A/D çeviricileri yardımıyla aktarılmaktadır. Bunun  yanında reaktör 

içindeki döner viskozimetre ile viskozite değişimleri başka bir A/D yardımıyla sayısal 

bilgisayara gönderilmektedir. Reaktör içindeki ısıtıcı  bir triyak  modülü ve D/A çeviricisi ile 

bilgisayara bağlanmıştır. Viskozite okumaları için kullanılan döner viskozimetre , viskozite 

değişimlerinden farklı dönme ve güç çekme özelliklerini temel alarak elektronik bir devreyle 

sayısal bilgisayara sinyal göndermektedir. En küçük sıcaklık değişimlerinde viskozite 

değişimlerini algılayabilecek duyarlılıktadır. Reaktör dibinden ortama sürekli azot gazı 

gönderilerek reaksiyon sırasında oluşan radikallerin hava içinde ve çözücüde çözünmüş 

oksijen ile yok olmaları engellenmekte ve tepkime ortamının karışması sağlanmaktadır. Aynı 

zamanda buharlaşan toluen için bir geri soğutucu sisteme bağlanmıştır. Polimerizasyon 

reaksiyonları genelde doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerle ifade edilirler. Bu 

denklemlerin çözümünde gelişmiş sayısal çözüm yöntemlerine ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu 

denklemleri kontrol amaçlı kullanmak oldukça zordur. Aynı zamanda polimerizasyon 

tepkimesinin yüksek dereceden ekzotermik oluşu  ve viskozitenin artmasından dolayı ısı 

aktarım katsayısının değişken olması, reaksiyon sıcaklığının doğrusal olmayan bir özellik 

göstermesini sağlar. 

             Kapsam kısmında anlatılan teorik kontrol tasarımları tüm sistemler için 

gerçekleştirilmiştir.Bu amaçla araştırma grubu tarafından önceden yapılmış teorik benzetim 

programları geliştirilmiştir.  Ayrıca dünyada son yıllarda çok kullanılan MATLAB matematik 

ve grafik programlama dili de bu benzetim programlarına destek olacak şekilde teorik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine kapsam kısmında anlatılan ve hakkında bilgiler 

verilen deneysel sistemlerde çalışmalar yapılacak doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin 

etkileri araştırılmıştır. Geliştirilen ve uygulanan benzetim programları ve MATLAB 

matematik ve grafik programlama dilinden deneysel sistemlerle ilgili teorik verilerde elde 

edilmiştir. Teorik çalışmaların deneysel sistemlerde ve sanayide kullanılabilirliği 

araştırılmıştır. Yapılacak çalışmalarda proses kontrol grubunun doğrusal ve kendinden 

ayarlamalı kontrol sistemleri ile ilgili bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmıştır.  

Bu çalışmada, deneysel çalışmalar için doğrusal ve doğrusal olmayan model öngörmeli 

kontrol ve Deadbeat kontrol yöntemleri ile deneyler yapılmıştır. Bütün deneysel çalışmalar 

bilgisayara on-line bağlı kesikli bir polimer reaktöründe gerçekleştirilmiştir. Daha önce çeşitli 



 

optimizasyon yöntemleri ile belirlenen optimum koşullarda deneyler yapılmıştır. İlk önce 

reaktöre 770 ml stiren ve 330 ml toluen konularak; reaktör sıcaklığı optimum değerinde 

yatışkın hale getirilerek; daha önce çeşitli optimizasyon yöntemleri ile hesaplanan optimum 

miktarda benzoil peroksit reaktöre atılmış deney başlatılarak optimum sürede deney 

yapılmıştır.  

Teorik çalışmalarda, dolgulu damıtma kolonu için çıkarılmış olan doğrusal olmayan 

model eşitlikleri kullanılmıştır. Bu model eşitliklerinin parametreleri bilgisayar programı 

yardımıyla hesaplanmıştır. Dinamik benzetim programına, doğrusal olmayan kendinden 

ayarlamalı PID kontrol algoritması ilave edilmiştir. Bu çalışmada, dolgulu damıtma kolonunun 

özelliklerini tanımlamak üzere NARMAX modeli kullanılmıştır. Bu model kontrol edilen ve 

ayarlanabilen değişkenler arasındaki ilişkiyi vermektedir. Sistem için ayarlanabilen değişken 

kazana verilen ısı yükü, kontrol edilen değişken ise üst ürün sıcaklığı seçilmiştir. 

Deneysel çalışmalarda  2 L hacminde, soğutma ceketli, kesikli olarak işletilen 

karıştırmalı bir biyoreaktör kullanılmıştır (Şekil 2). Endüstride “ ekmek mayası” olarak bilinen  

ve etanol, gliserol, ekmek mayası , invertaz enzimi üretiminde kullanılan  S.cerevisiae 

mikroorganizması havalı koşullarda çoğaltılmıştır. Biyoreaktörde çoğalma ortamının pH 

değeri, çözünmüş oksijen derişimi ve sıcaklığını ölçmek üzere sırasıyla pH probu, çözünmüş 

oksijen probu ve termoçift kullanılmıştır.  Bir hava pompasından  sağlanacak havanın akış hızı 

rotametre ile ölçülecek ve mikrobiyolojik filtreden geçirildikten sonra biyoreaktöre sabit akış 

hızında bir dağıtıcı vasıtasıyla gönderilmiştir. Soğutma suyu cekete sabit akış hızında ve 

sıcaklıkta bir sirkülatör tarafından sağlanmıştır. 

Biyoreaktördeki çoğalma ortamı sıcaklığını optimum değerinde kontrol etmek üzere 

sisteme on-line bağlı bir bilgisayar kullanılmıştır. Burada bilgisayar, kontrol algoritmasının 

yer aldığı bir kontrol edici olarak görev almaktadır.  Biyoreaktördeki dalgıç ısıtıcıdan verilen 

ısı ve/veya soğutma suyu akış hızı ayarlanabilen değişken olarak seçilmiştir. Biyoreaktördeki 

termoçift ile çoğalma ortamı sıcaklığı ölçülecek bu veriler bilgisayardaki kontrol 

algoritmasında değerlendirilerek bir kontrol sinyali üretilmiştir. Bu sinyal biyoreaktördeki 

dalgıç ısıtıcıdan verilen ısı ve/veya soğutma suyu akış hızını ayarlamak üzere son  kontrol 

elemanı olan triyak modülü/peristaltik pompaya iletilmektedir. Son kontrol elemanının 

bilgisayardan gelecek sinyallere göre ayarlanabilen değişkeni değiştirmesi sonucunda sistemde 

oluşan yeni durum, bir sonraki örnekleme aralığında değerlendirilmektedir. Bu işlemler 



 

mikroorganizma çoğalması boyunca her örnekleme aralığında tekrarlanarak biyoreaktördeki 

çoğalma ortamı sıcaklığı on-line olarak kontrol edilmiştir.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1 . Deneysel çalışmalarda kullanılan dolgulu damıtma kolonu 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 2. Deneysel çalışmalarda kullanılan Biyoreaktör 

 



 

5. ANALİZ VE BULGULAR 

 

Proje kapsamında , soğutma ceketli kesikli bir polimer reaktöründe stirenin belirlenen 

optimum işletim şartlarında sıcaklık kontrolu gerçekleştirilmiştir.  

 

5.1. Polimerizasyon Reaktörü  

 

Sistemin dinamik özellikleri önceden belirlenmiş ve işletim şartlarının zamanla 

değişmediği göz önüne alınmıştır. Polimer reaktörü belirlenen optimum şartlarda kontrol 

edilmiş; kontrol mekanizması olarak doğrusal ve doğrusal olmayan model öngörmeli kontrol 

ve Deadbeat kontrol yöntemleri uygulanmıştır. Bu kontrol mekanizmaları ile deneyler 

sonucunda istenen sayıca ortalama molekül ağırlığı ve ortalama zincir uzunluğu sayısına 

ulaşıp ulaşılmadığına bakılmıştır.  

Bu çalışmada, deneysel çalışmalar için doğrusal ve doğrusal olmayan model öngörmeli 

kontrol ve Deadbeat kontrol yöntemleri ile deneyler yapılmıştır. Bütün deneysel çalışmalar 

bilgisayara on-line bağlı kesikli bir polimer reaktöründe gerçekleştirilmiştir. Daha önce çeşitli 

optimizasyon yöntemleri ile belirlenen optimum koşullarda deneyler yapılmıştır. İlk önce 

reaktöre 770 ml stiren ve 330 ml toluen konularak; reaktör sıcaklığı optimum değerinde 

yatışkın hale getirilerek; daha önce çeşitli optimizasyon yöntemleri ile hesaplanan optimum 

miktarda benzoil peroksit reaktöre atılmış deney başlatılarak optimum sürede deney 

yapılmıştır.  

Deneysel çalışmalarda farklı kontrol yöntemleri kullanıldığı gibi; doğrusal olmayan 

model öngörmeli kontrol yöntemi için de farklı model ve mertebelerde çok sayıda deneyler 

yapılmıştır. Çalışmaların sonunda kullanılan materyal ve yöntemlerin amaca uygun olduğu 

gözlenmiştir.  

Sanayide bir çok alanda kullanılan polistirenin iyi kalite ve en az maliyetle üretilmesi 

için sıcaklık, başlatıcı derişimi, reaksiyon süresi gibi parametrelerin belirlenmesi gerekir. Bu 

çalışmada ilk önce çeşitli optimizasyon yöntemleri kullanılarak bu parametreler belirlenmiştir. 

Daha sonra üretilecek polimer için hedeflenen sayıca ortalama molekül ağırlığı ve zincir 

uzunluğu belirlenmiştir. Bu hedeflenen koşullara ulaşmak için optimum değerlerde; doğrusal 

ve soğrusal olmayan model öngörmeli kontrol ve Deadbeat kontrol yöntemleri ile deneyler 



 

yapılmıştır. Doğrusal olmayan model öngörmeli kontrol yöntemi için iki farklı model ve her 

iki modelin de farklı üç mertebe için deneyler yapılmış ve bu deneyler sonucunda alınan 

numunelerin molekül ağırlıklarına bakılmıştır. Bu çalışmada kaliteli bir polimer üretmek için 

hangi yöntemin, modellerin veya mertebelerin uygun olacağının belirlenmesi açısından 

kapsamlı ve önemli bir çalışmadır. 

Daha önceden belirlenen optimum değerlerde, doğrusal model öngörmeli, doğrusal 

olmayan model öngörmeli ve Deadbeat kontrol yöntemleri ile deneyler yapılarak her bir 

yöntemin kontrol etkinliği incelenmiştir. Deneyler sonunda alınan numunelerden polistirenin 

vizkozite ortalama molekül ağırlığı ve zincir uzunluğu hesaplanarak; doğrusal olmayan model 

öngörmeli kontrol yöntemiyle yapılan deneyin hedeflenen değerlere en yakın sonuca ulaşılan 

deney olduğu gözlenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında, en çok doğrusal olmayan model öngörmeli kontrol yöntemi 

üzerinde durularak, bu yöntem için iki farklı model ve üç farklı mertebe kullanılmıştır. 

Aşağıdaki şekillerde her bir yöntem için kontrol etkinlikleri gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Şekil 3.  TRilk=89.04 
o C başlangıç sıcaklığında kesikli bir polimer reaktöründe  NLGPC   

               (Model  1 ve Model 2 ) ve Deadbeat kontrol yöntemleriyle yapılan   sıcaklık kontrolu  
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Şekil 4 .  TSet=103.8 
o C sabit sıcaklıkta kesikli bir polimer reaktöründe NLGPC ( Model 1 ve  

               Model 2 ) ve Deadbeat kontrol yöntemleriyle yapılan sıcaklık kontrolu  

 

 

 

 

 

 

Çizelge 1. NLGPC (Model 1 ve Model 2), LGPC ve Deadbeat kontrol yöntemleri     

kullanılarak  yapılan kontrol deneyleri sonucu elde edilen monomer   dönüşümü, vizkozite 

ortalama    molekül ağırlığı ve zincir uzunluğu  

 

NLGPC(Model 1) NLGPC(Model 2) LGPC Deadbeat Optimum değerler 

 103.8 
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m(%) 44 33 43 45.9 29.88 45.64 61.41 57.1 50 30 30 

Mv 44253 97869 30881 42852 99445 33181 40957 42245 52000 104000 52000 

Xn 425 940 365 412 955 394 394 406 500 1000 500 
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Çizelge 2.  NLGPC (Model 1 ve Model 2), LGPC ve Deadbeat kontrol yöntemleri                      

                   kullanılarak yapılan kontrol deneyleri sonucu elde edilen monomer   dönüşümü,  

                   vizkozite ortalama molekül ağırlığı ve zincir uzunluğu  

 

NLGPC(Model 1) NLGPC(Model 2) LGPC Deadbeat Optimum değerler 

 89.04 

(o C) 

92.7 

(o C) 

97.1 

(o C) 

89.04 

(o C) 

92.7 

(o C) 

97.1 

(o C) 

89.04 

(o C) 

89.04 

(o C) 

92.7 

(o C) 

97.1 

(o C) 

89.04 

(o C) 

92.7 

(o C) 

97.1 

(o C) 

M(%) 71.5 65 48.6 69.95 54.84 59.44 57.8 69.29 55.8 61.41 50 50 50 

Mv 32984 27681 47723 36325 47156 37473 21249 34085 30395 39215 52000 52000 52000 

Xn 321 269 491 352 452 359 204 231 295 377 500 500 500 

 

 

5.2. Dolgulu Damıtma Kolonu 

 

Damıtma, Kimya Mühendisliğinin önemli ayırma yöntemlerinden biridir. Damıtma 

kolonları, dolgulu ve kademeli olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolgulu kolonların küçük temas 

alanları gerektiren sıvı-gaz sistemlerinde, özellikle de damıtma işlemlerinde yoğun kullanım 

alanları bulunmaktadır ve kademeli kolonlara kıyasla daha düşük yatırım gerektirirler. Düşük 

ağırlıklı malzemelerden dolgu maddesi üretimindeki gelişmeler, dolgulu kolonların ağırlık 

dezavantajlarını büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Birçok kimyasal işletmelerde etanol gibi 

maddelerin saflaştırılması için dolgulu kolonlar kullanılmaktadır.  

Kolonlar üzerine yapılan araştırmalar; yatışkın hal işletim şartlarının belirlenmesi, 

dinamik özelliklerin sağlanması ve çeşitli kontrol sistemlerinin tasarımı üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Dinamik çalışmalarda, yatışkın halde ve normal şartlarda çalışan bir 

prosese ani olarak uygulanan sistem girdi değişken değişimlerinin bir veya birkaçının sistem 

dengesi üzerindeki etkisi incelenir. Pulse, kademe ve trigonometrik ya da benzeri fonksiyonlar 

şeklinde tanımlanan girdi değişken değişimlerinin sistem üzerindeki etkileri ile yeni bir 

yatışkın hale ulaşmaları genellikle matematiksel yöntemler kullanılarak bulunur. Buradan elde 

edilen bilgiler o prosesi yeni bir yatışkın  halde tutabilmek veya eski yatışkın hale getirebilmek 

için gerekli olan kontrol cihazlarının seçiminde ve ayarlamasında kullanılır. 



 

Teorik çalışmalarda, dolgulu damıtma kolonu için çıkarılmış olan doğrusal olmayan 

model eşitlikleri kullanılmıştır. Bu model eşitliklerinin parametreleri bilgisayar programı 

yardımıyla hesaplanmıştır. Dinamik benzetim programına, doğrusal olmayan kendinden 

ayarlamalı PID kontrol algoritması ilave edilmiştir. Bu çalışmada, dolgulu damıtma kolonunun 

özelliklerini tanımlamak üzere NARMAX modeli kullanılmıştır. Bu model kontrol edilen ve 

ayarlanabilen değişkenler arasındaki ilişkiyi vermektedir. Sistem için ayarlanabilen değişken 

kazana verilen ısı yükü, kontrol edilen değişken ise üst ürün sıcaklığı seçilmiştir. Kolunun 

yatışkın hal işletim şartları Çizelge 3’te verilmiştir. 

 

  Çizelge 3: Dolgulu damıtma kolonunun yatışkın hal işletim sonuçları 

 

xD, Üst ürün bileşimi  0.930 

xB, , Alt ürün bileşimi         0.094 

xF, , Besleme bileşimi          0.153 

F, Besleme akş hızı           (mol.min-1) 3.550 

DD,Üst ürün akış hızı           (mol.min-1) 0.225 

B, Alt ürün akış hızı            (mole min-1) 3.325 

R, Reflux oranı 2.65 

TF, Besleme sıcaklığı          (oC) 60.0 

TD, Üst ürün sıcaklığı          (oC) 64.23 

QR, Kazan ısı yükü              (cal.min-1) 21200 

FOil, Isıtıcı yağ akış hızı       (L/h) 456 

 

 

Dolgulu damıtma kolonunun tepe sıcaklığının zamanla değişimi  çeşitli etkiler için 

aşağıda verilmiştir. 

a) Besleme derişimine negatif kademe etkisi : 

Sürekli çalışmada besleme derişimi yüzde molce 0.153 iken 0.1 e negatif bir etki verildiğinde 

üst ürün sıcaklığının zamanla değişimi Şekil 5 deki gibidir 



 

b)  Besleme derişimine pozitif kademe etkisi: 

Bu çalışmada besleme derişimine yüzde molce 0.153'den 0.2 ye pozitif kademe etkisi 

verilmiştir. Dinamik sonuçlar Şekil 6. de verilmiştir. 

  

        Şekil 5.   Besleme derişimine 0.153’den 0.1’e negatif kademe etki verildiğinde                                      

                       üst ürün sıcaklığının zamanla değişimi. 

 

 

         Şekil 6.   Besleme derişimine 0.153’den 0.2’e pozitif kademe etki verildiğinde                                         

                         üst ürün sıcaklığının zamanla değişimi 
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Doğrusal olmayan STPID için öncelikle çeşitli doğrusal olmayan NARMAX modelleri 

denenerek en uygun model aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

 

       )2(09.0)1()59.0()1(26.1)( 75.0 −−−−−−−= tytytuty                   (1) 

 

Kolonlar üzerine yapılan araştırmalar; yatışkın hal işletim şartlarının belirlenmesi, 

dinamik özelliklerin sağlanması ve çeşitli kontrol sistemlerinin tasarımı üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Kademeli damıtma kolonlarının dinamiği ve kontrolü üzerine çok sayıda 

araştırma yapılmasına rağmen, dolgulu damıtma kolonlarına ilişkin benzer çalışmalar çok az 

sayıda görülmektedir. Bu konu üzerine yapılan araştırmalarda teorik çalışmalar daha çok 

ağırlık kazanmakta, deneysel çalışmalara ise çok az rastlanmaktadır. 

Bu çalışmada, dolgulu damıtma kolonunun deneysel yatışkın hal işletme şartları 

bulunmuştur. Deneysel çalışmalarda on-line bilgisayar ile kontrol edilen 1400 mm dolgu 

uzunluğunda ve 80 mm iç çapında pilot ölçekli bir dolgulu damıtma kolonu kullanılmıştır. 

Sistem yatışkın hal şartlarında iken, besleme akımının mol kesrine ve sıcaklığına kademe 

etkileri verilerek  üst ürün  sıcaklığı kontrol edilmiştir. Elde edilen deneysel ve teorik 

sonuçların birbirleriyle uyumlu oldukları görülmüştür. 

Deneysel kontrol çalışmalar için  dolgulu damıtma kolonunun özelliklerini tanımlamak 

üzere NARMAX modeli seçilmiştir. Bu model kontrol edilen ve ayarlanabilen değişkenler 

arasındaki ilişkiyi vermektedir. Kontrol amacıyla ayar değişkeni olarak kazana verilen ısı 

miktarı seçilmiştir. Sistem için geliştirilen doğrusal olmayan modeller, doğrusal olmayan 

kendinden ayarlamalı PID kontrol algoritmasında Visual Basic dilinde yazılarak sistemin on-

line kontrol algoritması yaratılmıştır. Daha sonraki aşamada ise deneysel kontrol çalışmaları 

yapılarak üst ürün sıcaklığının doğrusal olmayan kendinden ayarlamalı kontrolu 

gerçekleştirilmiştir. Sistem yatışkın hal şartlarında iken, besleme akımının mol kesrine ve 

sıcaklığına kademe etkileri verilerek  üst ürün  sıcaklığı kontrol edilmiştir. Kontrol amacıyla 

ayar değişkeni olarak kazana verilen isi yükü seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 7’de 

verilmiştir.  

 

 



 

 

 

 

 

Şekil 7. Besleme derişimine kademe etkisi verildiğinde üst ürün sıcaklığının NLSTPID     

            kontrol sonucu 

 

5.3. Biyoreaktör 

 

Biyoreaktörde yapılan dinamik deney sisteme verilen pozitif basamak etki sonucu 

azalan biyoreaktör sıcaklığının zamanla değişimini görebilmek amacıyla yapılmıştır. 

Biyoreaktör sıcaklığının zamanla değişimi Şekil 8 de görülmektedir. Aynı grafik üzerinde 

negatif basamak etki sonucu elde edilen sıcaklık verileri de zamana karşı grafiğe geçirilerek 

aynı başlangıç ve deney koşullarında sistemin negatif ve pozitif basamak etkiler sonucu aynı 

davranışı gösterip göstermeyeceği belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece biyoreaktörün lineer 

olup olmadığı konusunda bir yorum yapma olanağı elde edilmiştir. 
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Şekil 8. Biyoreaktörün negatif ve pozitif etkiye aynı başlangıç ve deney koşullarında 

             cevabı ve doğrusal olup olmadığının belirlenmesi 

 
 

Şekil 8’den görüldüğü gibi negatif ve pozitif basamak etkilere karşı sistemin ikinci 

yatışkın hale gelme süreleri farklıdır. Soğutma suyu akış hızında aynı miktarda bir değişim 

yapılmasına rağmen negatif etki sonucu biyoreaktörde 2.95oC’lik bir sıcaklık değişimi 

olurken, pozitif basamak etki sonucu ise 1oC’lik bir sıcaklık değişimi olmuştur. Buradan bu 

biyoreaktörün aynı koşullarda ve aynı basamak etki değerinde aynı sonuçları vermediği ve 

lineer olmadığı rahatlıkla söylenebilir. 

 

 

 



 

5.3.1. Negatif Basamak Etki 

 

Bu dinamik deney sisteme verilen negatif basamak etki sonucu artan biyoreaktör 

sıcaklığının zamanla değişimini görebilmek amacıyla yapılmıştır. Sıcaklık verilerinin zamana 

karşı grafiğe geçirilmesi ile mikroorganizma çoğalma eğrisine benzeyen biyoreaktöre ait 

‘reaksiyon eğrisi’  elde edilmiştir ve Şekil 9 ile gösterilmiştir.  

 

    Şekil 9.  Biyoreaktöre ait reaksiyon eğrisi 

 

Biyoreaktörün reaksiyon eğrisi 1. mertebe sistemlerin reaksiyon eğrisine uymaktadır. 

Yani sistemimiz 1. mertebeden ölü zamanlı bir sistemdir.Reaksiyon eğrisinin dönüm 

noktasından bir teğet çizilerek teğetin apsisi kestiği nokta ölü zaman olarak adlandırılan θ = 7 

dk olarak okunmuştur. Teğetin ikinci yatışkın hal sıcaklık değerini kestiği apsis değeri ile ölü 

zaman arasındaki fark zaman sabiti τ = 47.9 dk olarak hesaplanmıştır. Açık hat halin yatışkın 

hal kazancı K; sıcaklığın iki yatışkın hal değerinin arasındaki farkın, sisteme verilen basamak 

etki değerine oranı olarak  hesaplanmıştır. 

Buna göre; Grafikten θ = 7 dk olarak okunmuştur. 



 

            τ = 54.9 – 7 = 47.9 dk 

 K = 
1ss2ss

1s2s

FF

TT

−

−
=

dk/ml)7047(

C)50.3045.33( o

−

−
= -0.1279 

dk/ml

Co

 

Bu değerlerden elde edilen biyoreaktöre ait deneysel transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi 

elde edilmiştir.                      Gp(s) = 
1s9.47

e*1279.0 s7

+

− −

  

 

5.3.2. Doğrusal Regresyon İle Model Parametrelerinin Bulunması 

 

Reaksiyon  eğrisine  ait  sıcaklık  verileri  sapma  değişkenleri  cinsinden ifade edilerek 

( )[ ]
τ

θ
+

τ
−=− ∞∞

t
T/TTln   eşitliği için MATLAB programı yazılarak parametreler bilgisayar 

ortamında elde edilmiştir. Programın çalıştırılması sonucu Şekil 10 da noktalarla  ile gösterilen 

grafik  çizilmiş  ve  grafiğin  eğiminden  zaman  sabiti       τ = 22.3 dk,   grafiğin kaymasından 

ölü zaman  θ = 9.3 dk olarak bulunmuştur. Yatışkın hal kazancı K = y∞*A eşitliğinden –

0.1316 oC/(ml/dk) olarak hesaplanmıştır.  

Şekil 10.  Doğrusal regresyon yöntemi ile model parametrelerinin belirlenmesi 
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Bu yöntemden elde edilen transfer fonksiyonu aşağıda verilmiştir. 

Gp(s) = 
1s3.22

e*1316.0 s3.9

+

− −

 

Her iki yöntemden bulunan model parametrelerinin karşılaştırılması Çizelge 4 ile 
verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4. Reaksiyon eğrisi ve doğrusal regresyon yönteminden bulunan model  

                     parametrelerinin karşılaştırılması 

 

 MODEL PARAMETRELERİ 

YÖNTEM τ , dk θ , dk K , oC/(ml/dk) 

Reaksiyon Eğrisi 47.9 7 -0.1279 

Doğrusal Regresyon 22.3 9.3 -0.1316 

 
 
 
           PID  kontrol ayar parametrelerinin belirlenmesinde doğrusal regresyondan bulunan 

model parametreleri kullanılmıştır. Çünkü ayarlanabilen değişken soğutma suyu akış hızına 

bir basamak etki verildiğinde zaman sabiti küçük olan sistemin yatışkın duruma gelme süresi 

daha kısa olur. 

           PID kontrol parametrelerinin bulunmasında Cohen-Coon Parametre Belirleme Yöntemi 

kullanılmıştır ve Bölüm 2.4.4.3’de anlatıldığı gibi PID parametreleri hesaplanmıştır. Buna 

göre PID parametreleri ; Kc= -73.29, τI = 16.242 dk
-1, τD = 2.479 dk

-1  olarak belirlenmiştir. 

 Karıştırmadan kaynaklanan ısı oluşumu ve sistemde oluşan gürültüden dolayı reaktör 

sıcaklığında bir artış görülmekle beraber biyoreaktör sıcaklığının PID kontrolunda maksimum 

0.5oC’lik salınımla başlayan sıcaklık profilinde salınımların giderek küçüldüğü ve yaklaşık 60 

dk içinde sıcaklığın set noktasına oturduğu gözlenmiştir. Soğutma suyu akış hızının durumu 

ve sıcaklık kontrolu Şekil 11’de gösterilmiştir.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Şekil 11.  Sıvı besi ortamında PID kontrolu 

 

 

 

 

Yapılan sıvı besi ortamındaki PID kontrol deneyi sonucunda Cohen-Coon yöntemi ile 

hesaplanan PID kontrol parametrelerinin sistemi sabit set noktasında başarılı bir şekilde 

kontrol edebildiği görüldükten sonra biyotepkime ortamında PID kontrol çalışmalarına 

geçilmiştir. Enzimatik reaksiyonlar  sonucunda biyoreaktör sıcaklığı artacağından sıcaklığın 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Çünkü S.cerevisiae mayasının 32oC de maksimum derişimde 

çoğaldığı tespit edilmiştir. 

Sıvı çoğalma ortamında biyoreaktör sıcaklığında artışa sebep olan olaylara ek olarak 

bir de biyotepkime ortamında mikroorganizmaların çoğalırken ortaya çıkardıkları metabolik 

ısıdan dolayı reaktör sıcaklığında bir artış gözlenmiştir. 0.5oC’lik sıcaklık hata değeri ile 

başlayan kontrol eylemi 0.1oC’lik hata değerlerine kadar azalarak zamanla 32oC set noktasına 

oturma eğilimindedir. Bu çalışmaya ait soğutma suyu akış hızının durumu ve sıcaklık kontrolu 

Şekil 12’de verilmiştir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Şekil 12. Sabit set noktasında biyotepkime ortamında PID kontrol 

 

 

 

 

 

Sıcaklık kontrol grafiğinin yanı sıra mikroorganizma derişimi, çözünmüş oksijen 

derişimi ve pH değerlerinin de zamana karşı değişimleri belirlenmiş ve Şekil 13 ile 

gösterilmiştir.   

 



 

 

                 Şekil 13. Mikroorganizma çoğalma profili 

 

  Şekil 13 ‘den görüldüğü gibi mikroorganizma derişimi artarken çözünmüş oksijen 

derişimi de ters orantılı olarak azalmaktadır.Ortamın pH değeri ise 5 civarında tutulmuştur. 

Mikroorganizmaların çoğalırken ortaya çıkardıkları metabolik ısıdan dolayı biyoreaktör 

sıcaklığında bir artış gözlendiğinden reaktör sıcaklığının maksimum ürün derişimi için 

mutlaka 32oC’de kontrol edilmesi gerekir. Aniden ortaya çıkabilecek fazladan bir yük etkisi 

altında da sıcaklığın PID kontrolunun gerçekleştirilebileceği Şekil 14’de görülmektedir. 

1oC’lik salınımlarla başlayan kontrol eylemi 0.1oC’lik salınımlara kadar düşmüştür ve zaman 

içinde set noktasına oturacağı görülmektedir. 

 



 

 

               Şekil  14.  Yük etkisi altında biyotepkime ortamında PID kontrol 

 

 
 
 

5.3.3. Biyoreaktörün doğrusal ve doğrusal olmayan modellerle tanımlanması 
 

Bir prosesin kontrolu için prosesi tanımlayan doğrusal veya doğrusal olmayan 

modellerin bulunması gerekir. Bu amaçla modelin oluşturulabilmesi için sisteme verilecek 

girdi sinyalinin cinsi oldukça önem taşımaktadır.  Bu çalışmada biyoreaktörü ifade eden 

modelin belirlenmesinde kare dalga ve PRBS sinyal kullanılmış ve elde edilen sonuçlar 

aşağıda verilmiştir.  

S.cerevisiae çoğaltılan biyoreaktörü tanımlayan modelin bulunması için sisteme 0-5 

BYTE genliğe sahip, 180 dakika peryotla kare sinyal verilmiş ve çıktı değerleri deneysel 

olarak elde edilmiştir.   Yinelemeli en küçük kareler yöntemi ile  model parametreleri 

belirlenmiştir Buna göre doğrusal model parametre değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

 

 



 

 

 

Biyoreaktörün zengin bir sinyal olan kare dalga etkiye karşı davranışının incelemek 

amacıyla yapılan bu çalışmada eşit zaman aralıkları ve eşit miktarda negatif ve pozitif etkiler 

uygulandığında biyoreaktörün her etki verildikten 40-45 dk sonra yatışkın duruma geldiği 

görülmüştür.Bu çalışmanın sonuçları Şekil  15’de görülmektedir. 
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Şekil 15.  Kare dalga etkiye biyoreaktörün cevabı 

 

 

- doğrusal birinci derece dinamik için  

                             a1 0 994= − .            b1 0 047= .                                                                       (2) 

 

- doğrusal ikinci derece dinamik için 

        a1 0567= − .         a2 0428= − .         b1 03035= .           b2 0 2574= − .                                 (3) 

 

- doğrusal üçüncü  derece dinamik için 

                   a1 0 3513= − .                  a2 0 3757= − .                  a 3 0 2688= − .       (4) 

                   b1 0 0386= .                     b2 01502= .                     b3 01372= − .                            (5) 

 

Bu durumda S.cerevisiae üretilen biyoreaktörün kesikli zaman girdi-çıktı modeli  

Eşitlik 6, 7 ve 8’de olduğu gibi bulunmuştur. 



 

 

-birinci derece dinamik için  
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-ikinci derece dinamik için  
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-üçüncü derece dinamik için  
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Biyoreaktörün tanımlanması için seçilen ve parametrelerinin hesaplandığı doğrusal 

olmayan polinomlardan oluşan  modeller aşağıda verilmiştir. 

 

Biyoreaktör, 

- ikinci mertebe doğrusal olmayan bir polinom ve birinci derece dinamik için,  

 

)1()1()1()1()1()1()( 2
2212

2
1121 −+−−+−+−+−= tututytytutyty θθθθθ                   (9) 

 

- ikinci mertebe doğrusal olmayan bir polinom ve ikinci derece dinamik için, 

 

y t y t y t u t u t y t y t y t( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= − + − + − + − + − + − −θ θ θ θ θ θ
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34 44

22 2 1 1 2 2y t u t u t u t u t u t( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                            (10) 

 



 

- üçüncü mertebe doğrusal olmayan bir polinom ve birinci derece dinamik için, 

 

y t y t u t y t y t u t u t y t( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= − + − + − + − − + − + −θ θ θ θ θ θ
1 2 11

2

12 22

2

111

31 1 1 1 1 1 1  

           θ θ θ
112

2

122

2

222

31 1 1 1 1y t u t y t u t u t( ) ( ) ( ) ( ) ( )− − + − − + −                                                 (11) 

 

- Hammerstein tipi model için, 

 

y t y t u t u t u t( ) ( ) ( ) ( ) ( )= − + − + − + −θ θ θ θ
1 2 3

2

4

31 1 1 1                                                           (12) 

 

şeklinde  doğrusal olmayan modellerle tanımlanmış ve model parametreleri verilen yinelemeli 

en küçük kareler (YEKK) yöntemiyle  bulunmuştur. Bunun yanısıra Eşitlik 9-12 ile verilen en 

genel NARMAX modeller, çıktı üzerine etki eden önemli terimler gözönüne alınarak etkisi az 

olan terimlerin modelden çıkarılmasıyla değişik model yapıları elde edilmiş ve parametreleri 

kestirilmiştir. Buna göre sonuçlar değerlendirildiğinde biyoreaktörü tanımlayan en iyi doğrusal 

olmayan modeller aşağıdaki gibi bulunmuştur.  

 

- ikinci mertebe doğrusal olmayan modeller; 

 

y t y t u t u t( ) . ( ) . ( ) . ( )= − + − − −0 9943 1 0 0018 1 0 009 12                                                 (13) 

 

y t y t u t y t u t u t( ) . ( ) . ( ) . ( ) ( ) . ( )= − + − − − − + −0 9985 1 01131 1 0 0995 1 1 05655 12                     (14) 

 

y t y t y t y t u t u t( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) ( )= − − − + − − − −1093 1 0 0147 1 0 0116 2 0 0039 1 22 2  

           + −0 0117 22. ( )u t                                                                                                          (15) 

 
 

                   
 
 
 
 



 

 
Biyoreaktörün doğrusal ve doğrusal olmayan deneysel kontrolunun gerçekleştirildiği 

çalışmalarda kontrol etkinliğinin incelenmesi için soğutma suyu akış hızına pozitif, negatif 

kademe etkileri verilmiştir. Bununla ilgili sonuçlar ilerleyen bölümde verilecektir. Ancak 

verilen bu etkilerin açık hat sistemde çıkış değişkeninde ne kadar etkili olduğunun incelenmesi 

gerekmektedir.Bu amaçla gerçekleştirilen deneylerde mikroorganizma içermeyen besi 

ortamının sıcaklığı varyak yardımıyla yatışkın koşula getirilmiş ve soğutma suyu akış hızına 

giriş sıcaklığı 20 oC’de sabit iken pozitif ve negatif kademe etkisi verilmiştir (Şekil 16).  

Soğutma suyu sıcaklığı 55 ml/dak akış hızında ve biyoreaktör sıcaklığı 32 oC’de yatışkın 

koşulda iken verilen iki kat pozitif kademe etkisi sonucu akış hızı 110 ml/dak. değerine 

çıkarılmış ve biyoreaktör   sıcaklığının azalarak 29.8 oC civarında tekrar yatışkın koşula 

geldiği saptanmıştır (Şekil 16a). Benzer şekilde soğutma suyu akış hızına verilen iki kat 

negatif kademe etkisi biyoreaktör içi sıcaklığında 2.6 oC artışa neden olmuştur (Şekil 16b) 

 

Diğer taraftan soğutma suyu sıcaklığının öneminden hareketle verilen sıcaklık değişimi 

etkisine karşı, biyoreaktör sıcaklığının değişimini incelemek amacıyla önce 4 oC’lik negatif 

kademe etkisi , sonra 4 oC’lik  pozitif kademe etkisi verilmiştir.Şekil 17’de verilen sonuçlara 

göre biyoreaktör sıcaklığı negatif etkide 2 oC düşmüş, pozitif etkide yaklaşık 1.2 oC artmıştır. 

 

 

5.3.4. Havalı koşullarda S.cerevisiae çoğaltılan biyoreaktörün doğrusal ve doğrusal 

olmayan model öngörmeli kontrolu  

 

Bu bölümde S.cerevisiae çoğaltıldığı  durumda meydana gelen sıcaklık 

yükselmesinden dolayı artan biyoreaktör içi sıcaklığının optimum değerinde kontrol edilmesi 

için uygulanan GPC ve NLGPC kontrol yöntemleri sonuçları verilecektir. 

Biyoreaktör Eşitlik 16 ile verilen  ikinci derece bir doğrusal ARIMAX modelle 

tanımlanmıştır. Bu modeli içeren GPC algoriması QBASIC programlama dilinde yazılmış 

bilgisayara yüklenmiştir. 

 

 



 

 

 

      (a) 

 

 

 

      (b) 

 
      Şekil 16.  Soğutma suyu akış hızına pozitif ve negatif kademe etkisi verildiği durumda  
                      açık hat işletimde biyoreaktör sıcaklığının değişimi  

                     a) Pozitif kademe etkisi (55 ml/dak           110 ml/dak) 
                     b) Negatif kademe etkisi (110 ml/dak            55 ml/dak) 



 

 

 

                              

      (a) 

 

                               

      (b) 

 

      Şekil 17.  Soğutma suyu giriş sıcaklığına pozitif ve negatif kademe etkisi verildiği  
                       durumda açık hat işletimde biyoreaktör sıcaklığının değişimi  

                       a) Negatif kademe etkisi (24 oC           20 oC) 
                       b) Pozitif kademe etkisi (20  oC           24 oC) 
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Mikroorganizma katı agar ortamından yeni hazırlanmış agar ortamına aktarma 

yapılarak 20 saat 32 oC’de inkübatörde çoğaltılmış ve sırasıyla 16 ve 160 ml agar içermeyen 

sıvı besi ortamlarına aktarma yapılarak çalkalamalı su banyosunda 12 saat, 32 oC’de 105 

vuruş/dakika karıştırma hızında çoğalmaları sağlanmıştır. Biyoreaktör buhar sterilizasyonu ile 

sterillenmiş  ve yine steril koşullarda besi ortamı doldurulmuştur. Sisteme hava sürekli 

beslenmiş, soğutma ceketinden ise 55 ml/dakika akış hızında, 20 oC giriş sıcaklığında soğutma 

suyu geçirilmiştir. Biyoreaktör içi sıcaklığı varyak yardımıyla 32 oC’ye getirilmiş ve bu 

sıcaklıkta yatışkın koşulda olması sağlanmıştır. Bu halde iken 160 ml sıvı çoğalma ortamında 

bulunan mikroorganizma biyoreaktöre steril koşullarda beslenmiş ve tepkime başlatılmıştır. 

Bu andan itibaren QBASIC  programlama   dilinde   yazılan   doğrusal    genelleştirilmiş  

öngörmeli kontrol programı devreye sokulmuştur. Mikroorganizma ile gerçekleştirilen 

deneylerin tümünde aynı hazırlık safhası gerçekleştirilmiştir. 

Biyoreaktörde mikroorganizma çoğalmasının gerçekleştirildiği durumda, çoğalma 

ortamı sıcaklığı on-line olarak doğrusal  model öngörmeli kontrol ile dışarıdan hiç bir yük 

etkisi verilmeksizin kontrol edilmiştir.  Biyoreaktör 32 oC sıcaklık, 300 devir/dakika 

karıştırma hızı, 0.83 vvm hava akış hızı ve pH=5  optimum işletim parametrelerinde ve 

52 =N , 11 =N , 1=UN  ve 05.0=Cλ  olarak bulunan optimum kontrol parametrelerinde 

çalıştırılmış ve çalışma hacminin 1/10 (hacim/hacim) oranında hazırlanmış olan aşı 

mikroorganizma biyoreaktördeki besi ortamına  aktarılarak biyotepkime başlatılmıştır. Deney 

boyunca ayarlanabilen değişken dışındaki  işletim parametreleri (karıştırma hızı, hava akış 

hızı, pH) optimum değerlerinde sabit tutulmuştur. Belli zaman aralıklarında biyorekatörden 

alınan örnekler Shimadzu UV 160-A cihazında analizlenmiştir. GPC yöntemi ile yapılan 

kontrol sonucunda  Şekil 18’de,  çoğalma ortamı sıcaklığının zamanla değişimi , ayarlanabilen 

değişkenin (dalgıç ısıtıcıdan verilen ısı değeri) zamanla değişimi ve  doğrusal model 

parametrelerinin zamanla değişimi verilmiştir. 



 

             
 
 
                  (a) 
 
 

 
 
      (b) 
 

     Şekil 18. Mikroorganizma çoğaltılan biyoreaktörün deneysel GPC kontrolu 

a)   İstenilen  ( yset ) , gerçekleşen ( y ) ve modelden hesaplanan (
∧

y ) sıcaklık ve  

      ayarlanabilen değişkenin zamanla değişimi  

                      b) A q( )−1  polinomunun ve B q( )−1  polinomunun hesaplanan parametreleri  



 

 
 

Biyoreaktörün doğrusal modellerle tanımlanabileceği, ancak daha verimli sonuçlar 

alınması açısından doğrusal olmayan modellere ihtiyaç duyulduğundan bu çalışmada 

biyoreaktör doğrusal olmayan Hammerstein modelle tanımlanmıştır. Hammerstein modelin 

sistemi çok iyi yansıttığı bulunmuştur. Sistem tanımlama tekniğiyle uygulanan PRBS girdisi 

ile elde edilen çıkış değişkeni değerleri kullanılarak yinelemeli en küçük kareler yöntemiyle 

Hammerstein model parametreleri bulunmuş ve Eşitlik (17) ‘deki doğrusal olmayan modelin 

sistemi temsil ettiği belirlenmiştir. 

 

y t y t u t u t u t( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( )= − + − + − − −0 7823 1 0 0096 1 0 0774 2 0 0018 32 3                             (17) 

 

Biyoreaktör optimum işletim parametrelerinin bulunması, sistem dinamiğinin 

incelenmesi, sistem tanımlama tekniklerinin kullanılması ve optimum kontrol parametrelerinin 

belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilikten sonra biyoreaktörde mikroorganizma çoğalmasının 

gerçekleştirildiği durumda, çoğalma ortamı sıcaklığı on-line olarak doğrusal olmayan model 

öngörmeli kontrol ile dışarıdan hiç bir yük etkisi verilmeksizin kontrol edilmiştir.  Biyoreaktör 

Çizelge 5‘de verilen optimum işletim parametrelerinde ve Çizelge 6’da verilen optimum 

kontrol parametrelerinde çalıştırılmış ve çalışma hacminin 1/10 (hacim/hacim) oranında 

hazırlanmış olan aşı mikroorganizma biyoreaktördeki besi ortamına  aktarılarak biyotepkime 

başlatılmıştır. Deney boyunca ayarlanabilen değişken dışındaki  işletim parametreleri 

(karıştırma hızı, hava akış hızı, pH) optimum değerlerinde sabit tutulmuştur. Belli zaman 

aralıklarında biyorekatörden alınan analizlenmiştir. Şekil 19’da çıkış değişkeni olan çoğalma 

ortamı sıcaklığının   , ayarlanabilen değişken olan dalgıç ısıtıcıdan verilen ısının BYTE olarak 

değerinin ,  aradeğişken { }x t u t( ) ( )= φ  değerinin, doğrusal ve doğrusal olmayan model 

parametrelerinin zamanla değişimi verilmiştir.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

                
 
      (a) 
 

 
 
 

 
 
     (b) 
 



 

            

           
        

(c) 
                                                                 
 
       Şekil 19. Mikroorganizma çoğaltılan Biyoreaktörün deneysel NLGPC kontrolu  
 

a) İstenilen  ( yset ) , gerçekleşen ( y ) ve modelden hesaplanan (
∧

y ) sıcaklık ve  

      ayarlanabilen  değişkenin zamanla değişimi  

                 b) A q( )−1  polinomunun ve B q( )−1  polinomunun hesaplanan parametreleri  

                 c)   Doğrusal Omayan Polinomun hesaplanan parametreleri (α1, α2, α3) 
 
 
 

Kontrol çalışmaları sonrasında, biyotepkimenin sonunda   ulaşılan mikroorganizma 

derişimi açık hat işletimde  5.8 g/L, NLGPC yöntemi ile kontrol edildiği durumda 8.9 g/L 

olarak gerçekleşmiştir. Böylece mikroorganizma derişiminde %53 artış sağlanmıştır. 

 

 



 

 

Çizelge 5. Biyoreaktör optimum işletim parametreleri 

   Q 

(cal/s) 

  TCi    

     (
oC) 

     VO  

     (L) 

     mC 

 (ml/dak) 

   NK 

  (rpm) 

   FO2 

   (vvm) 

    PH 

     

  12.13     20     1.6              55    600     0.83         5 

 

Çizelge 6.  Optimum kontrol parametreleri 
           N2          N1           NU            λC 

            5           1            1           0.05 

 

 Kimyasal reaktörün dinamiği ve kontrol davranışını gözlemek üzere  Armfield Borusal 

Akım Reaktörü kullanılmıştır. Bu soğutmalı ısıtmalı sistem  elektronik PID kontrol edici ile 

kontrol edilmiştir. Borusal reaktörün yapıldığı malzemeler bir çok reaksiyonun 

gerçekleştirlmesi için uygundur.   

 Etkili bir kontrol geliştirmek için  çok sayıda dinamik inceleme gerçekleştirilmiştir. 

Teorik ve deneysel sonuçlar birbiriyle uyum içerisindedir. Bu uyum Şekil 20’de 

görülmektedir. 

                                                                                          

 

Şekil 20. Etil aseta akış hızına verilen pozitif ve negatif basamak etki değişimlerine karşılık     

               NaOH dönüşümü ; a)  50ml/dak’ dan 40 ml/dak’ ya 
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NaOH besleme akış hızı ve  NaOH dönüşümü arasında yazılan NARMAX ve 

NARIMAX  modellere dayalı NLGPC kontrol edici kullanılmıştır. NARIMAX modelin 

sistemi çok iyi modellediği görülmüştür.  

 Farklı NARMAX ve NARIMAX model içeren  Doğrusal olmayan Model Ongörmeli 

Kontrol performansının denenmesi amacıyla ISE ve IAE değerleri kapalı döngü proses çıktısı 

için hesaplanmıştır.   

( ) ( )[ ]ISE y t r t
t

t

= −
=
∑

2

0

1

  ;   ( ) ( )IAE y t r t
t

t

= −
=
∑
0

1

                                                                     (18) 

 Proje kapsamında, N1=1 ve Nu=1 kullanılmıştır. N2 ve λ  en iyi sonuçları elde 

edebilmek için değiştirilmiştir. Çizelge 7 ve 8 her bir çıkış değişkeni için   ISE ve IAE 

kriterlerini göstermektedir. 

 

Çizelge 7. Etil asetat derişimine verilen step etki neticesinde Sodyum Hidroksit dönüşümünün  

                  kontrolu için elde edilen ISE ve IAE değerleri  

NARMAX Model: y(t)=0.00091(u(t-1))0.5+0.0085y(t-1)+0.0071y(t-2) 

N2                                   λ                                          ISE                                       IAE 

5                                 0.0950                                    0.9316                                  8.5047 

5                                 0.0922                                    0.9088                                  7.7985 

5                                 0.0900                                    0.8962                                  8.1622 

5                                 0.0800                                    0.8638                                  9.2799 

5                                 0.0710                                    0.8395                                  9.0843 

5                                 0.0700                                    0.8401                                  9.3156 

NARIMAX model: y(t)=0.000027∆ (u(t-1))0.5-0.000035∆ y(t-1)-0.00045∆ y(t-2) 

N2                                   λ                                          ISE                                       IAE 

5                                 0.0030                                    1.5805                                12.7840 

5                                 0.0026                                    1.2586                                  7.6918 

5                                 0.0026                                    1.2346                                  8.1316   

5                                 0.0025                                    1.1848                                  9.1061 

5                                 0.0022                                    1.0670                                10.0630 

5                                 0.0021                                    1.0267                                  9.8725 



 

  

En uygun  λ  değerini bulmak için ISE ve IAE kriterlerini en küçük yapan λ  

bulunmaya çalışılmıştır. Çizelge 8,  Etilasetat derişimine  verilen basamak etki altında sodyum 

hidroksit dönüşümünün kontrolunda farlı NARIMAX modellerin etkisini gösterir. NARIMAX 

modeller ayarlanabilir değişkenin (u) mertebesi değiştirilerek elde edilmiştir..  NGPC 

algoritmasında u0.8  terimli NARIMAX modelin  en iyi sonuçları verdiği tesbit edilmiştir. 

 

Çizelge 8.  

Etilasetat derişimine verilen basamak etki (0.1 mole/L ‘den 0.05 mole/L’ ye) altında sodyum 

hidroksit dönüşümünün NGPC kontrolunda  ISE and IAE değerleri.  NGPC kontrol edici 

ayarlanabilen değişkenin farklı mertebelerinden oluşan NARIMAX modelleri içermektedir.  

 

NARIMAX Model: ∆ y(t)=0.0000034∆ (u(t-1))0.8-0.00048∆ y(t-1)-0.00048∆ y(t-2) 

N2                                   λ                                          ISE                                       IAE 

5                                 0.000440                               1.0227                                 7.7588 

5                                 0.000410                               0.9704                                 7.6764        

5                                 0.000397                               0.9488                                 7.6720 

5                                 0.000300                               0.8201                                 8.0719 

5                                 0.000250                               0.7969                                 8.9249 

5                                 0.000200                               0.8759                               11.3120 

NARIMAX model: ∆ y(t)=0.000000082∆ (u(t-1))2-0.00006∆ y(t-1)-0.000067 ∆ y(t-2) 

N2                                   λ                                          ISE                                       IAE 

5                                0.000065                                1.1613                                10.0253 

5                                0.000060                                1.1238                                10.0242 

5                                0.000055                                1.0857                                10.0464 

5                                0.000050                                1.0472                                10.0928 

5                                0.000025                                0.8891                                11.4641 

5                                0.000020                                0.8995                                12.4253 

 

 



 

NGPC ve GPC kontrol performanslarının karşılaştırılması için  kapalı hat proses çıktıları 

Şekil 21 (a) ‘da görülmektedir. GPC kontrol edici, kontrol edilen değişkenin set noktası değeri 

etrafında salınım vermektedir.  Bu yüzden NGPC’nin GPC’ye nazaran daha  iyi kontrol 

performansı gösterdiği söylenebilir. 

 

 

 

 

Şekil 21. Etil asetat derişimine verilen negatif  basamak etki için  sodyum hidroksit 

derişiminin  GPC  ve  NGPC  kontrolu.    Sodyum hidroksit dönüşümünün zamanla değişimi  

(Sodyum hidroksit akış hızının zamanla değişimi ) 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Bu çalışmada doğrusal olmayan kontrol yöntemlerinin damıtma, polimerizasyon 

reaktörü ve biyoreaktör gibi laboratuvar ölçekli proseslere uygulanması gerçekleştirilmiştir.  

Sanayide bir çok alanda kullanılan polistirenin iyi kalite ve en az maliyetle üretilmesi 

için sıcaklık, başlatıcı derişimi, reaksiyon süresi gibi parametrelerin belirlenmesi gerekir. Bu 

proje kapsamında ilk önce çeşitli optimizasyon yöntemleri kullanılarak bu parametreler 

belirlenmiştir. Daha sonra üretilecek polimer için hedeflenen sayıca ortalama molekül ağırlığı 

ve zincir uzunluğu belirlenmiştir. Bu hedeflenen koşullara ulaşmak için optimum değerlerde; 

doğrusal ve doğrusal olmayan model öngörmeli kontrol ve Deadbeat kontrol yöntemleri ile 

deneyler yapılmıştır. Doğrusal olmayan model öngörmeli kontrol yöntemi için iki farklı model 

ve her iki modelin de farklı üç mertebesi için deneyler yapılmış ve bu deneyler sonucunda 

alınan örneklerin molekül ağırlıklarına bakılmıştır. Bu çalışmada kaliteli bir polimer üretmek 

için hangi yöntemin, modellerin veya mertebelerin uygun olacağının belirlenmesi açısından 

kapsamlı ve önemli bir çalışmadır. 

Dolgulu damıtma kolonları üzerine yapılan araştırmalar; yatışkın hal işletim şartlarının 

belirlenmesi, dinamik özelliklerin sağlanması ve çeşitli kontrol sistemlerinin tasarımı üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Kademeli damıtma kolonlarının dinamiği ve kontrolü üzerine çok sayıda 

araştırma yapılmasına rağmen, dolgulu damıtma kolonlarına ilişkin benzer çalışmalar çok az 

sayıda görülmektedir. Bu konu üzerine yapılan araştırmalarda teorik çalışmalar daha çok 

ağırlık kazanmakta, deneysel çalışmalara ise çok az rastlanmaktadır. 

Bu çalışmada, dolgulu damıtma kolonunun deneysel yatışkın hal işletme şartları 

bulunmuştur. Deneysel çalışmalarda on-line bilgisayar ile kontrol edilen 1400 mm dolgu 

uzunluğunda ve 80 mm iç çapında pilot ölçekli bir dolgulu damıtma kolonu kullanılmıştır. 

Sistem yatışkın hal şartlarında iken, besleme akımının mol kesrine ve sıcaklığına kademe 

etkileri verilerek  üst ürün  sıcaklığı kontrol edilmiştir. Elde edilen deneysel ve teorik 

sonuçların birbirleriyle uyumlu oldukları görülmüştür. 

 Kesikli olarak işletilen bir biyoreaktörde havalı koşullarda S.cerevisiae mayasının 

üretimi yapılmıştır. Biyoproses için optimum işletim parametreleri belirlenerek, çoğalma 

ortamı sıcaklığı optimum değerinde kontrol edilmiştir.  



 

Kontrol deneylerine geçmeden önce prosesin teorik olarak kontrolu düşünülmüş, 

bunun için biyoreaktörü temsil eden model ortaya konulmuştur. Doğrusal ve doğrusal olmayan 

modellerle sistem tanımlanmaya çalışılmıştır. Sistem tanımlama kontrol algoritmasında yer 

alan oldukça önemli ve zaman alan bir yöntemdir. Sistemin dinamik  özelliklerini en iyi 

yansıtan matematiksel girdi/çıktı modeli bulunmaya çalışılır. Bu çalışmanın ikinci safhasını 

oluşturan  sistem tanımlama için doğrusal birinci, ikinci ve üçüncü derece parametrik 

girdi/çıktı bilgilerine dayanan ARMAX parametrik modeller, doğrusal olmayan modeller için 

ise  NARMAX parametrik modeller kullanılmıştır. Model parametrelerinin kestirimi için 

yinelemeli en küçük kareler yönteminden yararlanılmıştır. 

Yazılan yinelemeli parametre kestirim yöntemleri ile ilgili programlar benzetim 

yöntemiyle ele alınan birinci ve ikinci derece dinamiğe sahip iki sistem ile ve ikinci mertebe 

doğrusal olmayan birinci derece dinamiğe sahip  bir doğrusal olmayan sistem ile denenmiş ve 

parametre kestirimi ile gerçek model parametrelerine ulaşıldığı görülmüştür. Başlangıç 

parametre değerinin kestirimde gerçek değerlere ulaşılması bakımından çok büyük bir 

etkisinin olmadığı belirlenmiş, sistem modeli üzerine verilen çeşitli gürültülerde bile 

yinelemeli en küçük kareler yönteminin yüksek performansla işlediği saptanmıştır. 

Sistem tanımlamada en önemli basamak sistem çıktısını elde etmek üzere sistemi 

rahatsız edici  girdi sinyalinin belirlenmesidir. Doğrusal basit sistemleri tanımlamak üzere 

basamak etki ve kare dalga kullanılabilir. Özellikle sistem hakkında pek detaylı bir bilgi yoksa 

basamak etkiye göre daha zengin bir sinyal olan kare dalga kullanılabilir. Ancak doğrusal 

olmayan sistemlerin tanımlanmasında daha da zengin girdi sinyallerine gereksinim vardır. 

Kare sinyal doğrusal sistemleri tanımlamakta yeterli olabilmekle beraber, PRBS sinyal 

peryodunun farklı büyüklüklerde olmasından dolayı kare sinyale göre avantajlıdır. Girdi 

olarak PRBS kullanılan sistemden elde edilen çıktı değerleri kullanılarak, YEKK yönteminden 

elde edilen parametre değerlerinin oluşturduğu doğrusal ve doğrusal olmayan modeller sistemi 

daha iyi yansıtmaktadır. Diğer taraftan her iki girdi sinyalinin kullanıldığı durumda da 

doğrusal modeller için en uygun model mertebesinin iki olduğuna karar verilmiştir. Bunun 

yanısıra doğrusal olmayan sistemler için hem genliğinin farklı olduğu, hem de peryodun farklı 

değerler aldığı rastgele girdi sinyalleri sistem tanımlamada  kullanılabilir.  Bu tip sinyaller 

PRBS sinyallere nazaran daha zengin yapıda olduklarından doğrusal olmayan sistemler için 

uygun olabileceği düşünülerek ileride gerçekleştirilecek bir proje  progaramına alınabilir. 



 

Çoğalma ortamı sıcaklığını optimum değerinde kontrol etmek için genelleştirilmiş 

öngörmeli kontrol (GPC) yöntemi kullanılmıştır. Kontrol işlemleri deneysel ve teorik olarak 

gerçekleştirilmiştir. Doğrusal olmayan modeller kullanılarak yapılan kontrolde ise GPC, 

doğrusal olmayan özelliklerin de gözönüne alınacağı şekilde modifiye edilerek doğrusal 

olmayan model öngörmeli kontrol yöntemi şekline dönüştürülmüştür. On-line sıcaklık 

kontrolu işlemlerinde önemli bir parametre olan örnekleme zamanı için deneysel olarak 

gerçekleştirilen sistem basamak testinden elde edilen reaksiyon eğrisinden , GPC 

parametrelerinin optimum değerlerinin belirlenmesi içinde biyoreaktör benzetim  

çalışmalarından yaralanılmıştır. 

GPC’de kesikli zaman formülasyonundan dolayı örnekleme aralığının seçimi 

önemlidir. Bu çalışmada biyoreaktörün on-line kontrolu için  özellikle ayarlanabilir değişken 

olan Q ısısının verildiği dalgıç ısıtıcının doğrusal olmayan özellikleri göz önüne alınarak 

örnekleme aralığı için 30 saniye seçilmiştir.  GPC yönteminde önemli parametreler olan N1 ,  

N 2 , NU
  ve λC  seçimi için benzetim sonuçlarından yararlanılmış N 1  değeri ise Clarke et al. 

(4) tarafından önerildiği şekilde N1 1=  alınmıştır. Biyoreaktörü tanımlayan en uygun model 

belirlendikten sonra bu model kullanılarak GPC için optimum kontrol parametreleri  N 2 5= ,   

NU = 1   ve λC = 0 005.   olarak bulunmuş ve kontrol deneylerinde kullanılmıştır. 

Bu çalışmada ele alınan sistem gibi fiziksel sistemlerin çoğu genellikle doğrusal 

değildir. Ancak belirli çalışma değerleri etrafında doğrusal modeller elde edilir. Dolayısıyla 

çalışma noktası değiştiğinde doğrusal modelin parametrelerinin de değişmesi doğaldır. Eğer 

sistemlerin doğrusal olmayan modelleri parametreler bakımından doğrusal model biçiminde 

yazılabiliyorsa doğrusal olmayan modelin parametrelerinin de yinelemeli yöntemlerle 

kestirilmesi mümkündür. Ele alınan sistemin doğrusal olmayan girdi/çıktı modelinin bu 

biçimde yazılabileceği gösterilmiş ve parametreleri kestirilmiştir. 

Biyoreaktörün doğrusal olmayan model öngörmeli kontrolu için Hammerstein model 

kullanılmıştır. Sistem doğrusal ve doğrusal olmayan kısım olmak üzere ikiye ayrılmış doğrusal 

kısım için ikinci derece doğrusal model,  doğrusal olmayan kısım için ise girdi değişkenine 

üçüncü mertebeden bağlı polinom seçilmiştir. Gerçekleştirilen benzetim sonuçları ışığında, 

doğrusal olmayan modelin biyoreaktöre verilen set noktası değişiminde daha çabuk set 

noktasına ulaştığı gözlenmiştir. Biyoreaktörün deneysel kontrolu kapsamında açık hat 



 

işletimde verilen yük etkilerine  karşı biyoreaktör içi sıcaklığın artışı incelenmiştir. Soğutma 

suyu akış hızı iki kat artırıldığında biyoreaktör sıcaklığı yaklaşık 2 oC artmıştır.  Benzer 

şekilde akış hızı iki kat azaltıldığında  sıcaklık 2 oC azalmıştır. Gerçekleştirilen besi ortamı ve 

mikroorganizma çoğalması durumunda verilen bu etkinin ne kadar etkili olduğunu ve kontrol 

yönteminin ne kadar bir sıcaklık artışını kontrol ettiğini anlama açısından önemlidir. Benzer 

şekilde soğutma suyu giriş sıcaklığına verilen 4 oC’lik  pozitif ve negatif  kademe etkisi 

biyoreaktör sıcaklığında sırasıyla 1.2 oC ve 2 oC’lik değişikliğe yol açmıştır. 

Doğrusal ve doğrusal olmayan  modellerin kullanıldığı durumda gerçekleştirilen GPC 

ve NLGPC deneyleri sonucunda çıkış değişkeni sıcaklık başarıyla kontrol edilmiş, verilen yük 

etkilerine karşı özellikle NLGPC ile yapılan kontrolun set noktasını çok iyi bir şekilde takip 

ettiği görülmüştür. Çalışma ileri kontrol yöntemlerinden biri olan GPC’nin kullanımı, doğrusal 

olmayan model parametrelerinin bulunmasında yinelemeli en küçük kareler yönteminin 

kullanılması ve doğrusal olmayan eşitlikten kontrol girdisinin hesaplanabilmesi için Newton-

Raphson yönteminin kullanılması açısından literatüre yeni bulgular getirmektedir. 

Biyoteknolojik proseslerin, mikroorganizma çoğalmasına etki eden parametrelerden pH, 

çözünmüş oksijen derişimi ve substrat derişimlerinin kontroluna ilişkin çalışmalar literatürde 

yer almaktadır. Ancak bu çalışmaların çoğu prosesin matematiksel modellenmesine dayalı on-

line tahmin algoritmalarının kullanıldığı benzetim sonuçlarını ortaya koymaktadır. İşte bu 

bakış açısından çalışma hem sıcaklığın kontrol edilen değişken olması, hem de 

biyoreaktördeki dalgıç ısıtıcıdan verilen ısının ayarlanabilir değişken olarak seçimi nedeniyle 

önemlidir. Çalışmada doğrusal ve doğrusal olmayan modellerin birarada kullanılması ve 

detaylı bir şekilde sistem tanımlama yöntemlerinin uygulanması, model parametrelerinin 

yinelemeli yöntemlerle hesaplanması  bu projeye özgün bir yön kazandırmaktadır. 
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8. EKLER 
 

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

  
Türü  Y.K. Tarihi  100  200  300  400  500  600  Diğer  

  B  19/11/1999    0    0    0    166,000,000    0    3,159,000,000    0  

  E  20/06/2001    0    0    0    0    0    1,464,000,000    0  

Toplamlar  
  0    0    0    166,000,000  0    4,623,000,000    0  

       

Bütçeye İşlenmemiş Alımlar  0 0 0 0 0 0   

  

Toplam Ödenek  4,789,000,000  

Bütçeye İşlenmemiş Alımların Toplamı  0  

Geçici Bütçe  31,000,000  
 

 
 

  
  
Tarihi  100  200  300  400  500  600  Diğer  Toplam  

 26/04/2000   0   0   0   0   0   3,159,000,000   0     

 27/11/2000   0   0   0   100,000,000   0   0   0     

 05/12/2000   0   0   0     66,000,000   0   0   0     

 31/10/2001   0   0   0   0   0   1,433,000,000   0     

Gider Top  0  0  0   166,000,000  0   4,592,000,000  0   4,758,000,000  

Gelir Top  0  0  0   166,000,000  0   4,623,000,000  0   4,789,000,000  

Kalan  0  0  0  0  0        31,000,000  0       31,000,000  
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