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GÜDÜMLÜ BİR MÜHİMMAT KANATÇIK TAHRİK SİSTEMİ İÇİN İKİ 

DÖNGÜLÜ KONTROL SİSTEMİ TASARIMI 

ÖZET 

Bu çalışmada, güdümlü bir mühimmatı istenilen konuma yönlendirmek amacıyla 

kullanılan ve elektromekanik bir servo sistem olan kanatçık tahrik sisteminin 

modelinin çıkarılması ve bu model kullanılarak tasarlanan farklı türlerdeki 

kontrolcülerin sisteme uygulanması anlatılmaktadır. 

Güdümlü mühimmatın uçuşu süresince kanatçık tahrik sistemi üzerinde; parametre 

değişimleri, elektriksel ve mekanik gürültülerden kaynaklı bozucu etmenler ve 

kanatçık açısı, vuruş açısı ile vuruş hızı değerlerine bağlı olarak menteşe momentleri 

oluşmaktadır.  

Sistem tanımlama yöntemleri kullanılarak elde edilen modeller ve sistemin çalışma 

amacı olan menteşe momentlerine karşı koyma durumu göz önüne alınarak çeşitli 

kontrolcü türleri bu çalışma kapsamında incelenmiştir. 

Sistem yapılarında mevcut olan bozucu etmenler ve belirsizlikler geleneksel kontrol 

yöntemlerinin istenilen performansları sağlamasını engellemektedir. Güdümlü 

mühimmat gibi kontrolcü başarımının oldukça kritik olduğu durumlarda gürbüz 

kontrol yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Kanatçık tahrik sistemlerinde oluşan 

değişimler ve bozucu etkiler altında konum ve hız kontrolü yapabilmek için en çok 

tercih edilen kontrol yöntemlerinden biri de    gürbüz (İng. robust) kontrol 

yöntemidir. Fakat bu yöntemde karşılaşılan gürbüz karalılık ve gürbüz performans 

arasındaki ters orantı problemi bazı durumlarda istenilen performans kriterlerinin 

sağlanamayacağı anlamına gelmektedir.  

İstenilen kararlılık ve performans değerlerini aynı anda sağlayacak şekilde kontrolcü 

tasarım yöntemlerinden biri de iki serbestlik dereceli başka bir ifade ile iki döngülü 

kontrol sistemlerinin kullanılmasıdır. Belirlenen çerçevede, bu çalışmada kullanılan 

ve güdümlü bir mühimmata ait olan kanatçık tahrik sisteminde konumlama 

hassasiyetini artırarak sistemde oluşabilecek değişimler ile bozucu etkiler altında 

arzu edilen performansı garanti etmek için iç içe iki döngüden oluşan kontrol sistemi 

tasarlanmıştır.  

İki döngülü kontrol sistemi yapısında tercih edilen kontrolcüler ayrı ayrı sistem 

üzerinde denendikten sonra ikisi birlikte kullanılmıştır. Sistem üzerinden doğrudan 

elde edilen konum bilgilerini kullanarak hız algılayan bir hız kestirimci 

tasarlanmıştır. Bu kestirimciden elde edilen kanatçık hızının kontrol edildiği iç 

döngüde kullanılan    gürbüz kontrolcü, sistemde oluşabilecek belirsizlikler ve 

sisteme etkiyen bozucu etkiler altında istenilen kararlık performansını sağlamak 

amacıyla tasarlanmıştır. Dış döngüde kullanılan ve kanatçık açısı değişimini kontrol 

eden    kontrolcü ise durağan durumdaki açısal konum hatasını sıfırlayacak şekilde 

konum kontrolü yapmak amacıyla tasarlanmıştır.  
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Bu tez çalışması kapsamında; doğrudan kanatçık açısı değerlerinin ölçülebilfiği KTS 

test düzeneği tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrol sistemleri bu düzenek kullanılarak, 

mevcut KTS üzerinde test edilmiştir. 

Bilgisayar benzetimleri ve gerçek zamanlı olarak yapılan testlerin sonuçları üç farklı 

kontrol sistemi için sunulmuştur. Önerilen iki döngülü kontrolcünün istenilen 

konumlama hassasiyetini belirsizlikler ve bozucu etkiler altında yerine getirmede 

yeterli olduğu gözlemlenmiştir.    
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CASCADE CONTROL SYSTEM DESIGN FOR A GUIDED MISSILE FIN 

ACTUATION SYSTEM 

SUMMARY 

In this study, modeling of a fin actuation system which is an electromechanical servo 

system that used for guiding a missile to desired position, designing different types 

of controllers with using the derived model and application of these controllers on 

the system is carried out. Modeling, identificetion and control of an 

electromechanical fin actuation system with brushless DC motor and ballscrew are 

investigated. 

Fin actuation system takes into account nonlinearities due to the mechanical 

limitations of the fin deflection, limited actuator torque and angular velocity, friction 

in bearings, etc. 

Nonlinear mathematical model of the fin actuation system has been derived and 

experimentally verified with real time experiments. 

It is intended to design control systems for a guided missile fin actuation system, 

which is an four bar mechanism with electromecanical actuator and position 

measurement sensor. 

The output of the system is fin deflection angle and motion is obtained using a 

ballscrew, which is directly connected to the rotor. Rototion is converted to the linear 

motion by ballscrew. 

Fin actuation mechanism has nonlinear characteristic and to be able to linearized. 

But, in this study the actual value of the fin deflection is obtained by using a second 

encoder. For this reason, control systems are designed for the real fin deflection. 

After the analytical model of the system is defined with a integrator, mathematical 

model of the system is obtained by using system identification methods.  

The experimental data used to estimate second order model of the system. At this 

section, generated input signal for excite the system modes until a corner frequency. 

Therefore, the system models is obtained up to the a frequency. The fin actuation 

systems high frequency modes are neglected. 

The reference of the system and output of the system is fin deflection. The input 

signals of the system identification methods are currents of the brushless DC motor 

and collected output data are angular position of the fin. 

        system identification user interface is used for obtain to the system 

models and a model of the system is derived by using this user interface. 

Process model approach is used for a secondly model estimation method and another 

model of fin actuain system is derived by using this method. 

Box-Jenkins model approach is used for thirdly model estimation method and 

another model is obtained by using this method.   
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During the section of system identification three different models of the system are 

derived and these models are tested on the real time fin actuation system setup. The 

most closely resembles model was preferred.Dynamical model of the system is 

obtained by using system identification techniques and various types of controllers 

are examined in the scope of this study while considering the reaction of system to 

the hinge moments. 

During the flight of a guided missile; hinge moments arise on the fin actuation 

system due to parameter changes, disturbances caused by electrical-mechanical 

noises, and also depending on the fin deflection angle, angle of attack, and the speed 

of the missile. 

Inherent disturbances and uncertainties obstruct the desired performance of classical 

control methods.  Robust control methods are frequently used when the performance 

of the controller is crucial such as the guidance of guided missiles. 

First controller system was PID position controller. Tuning of the parameter of the 

PID controllers is frequently diffucult. Therefore, Butterworth polynomial equation 

technique has been proposed as an alternative mean of tuning PID controller’s 

parameters. 

Presence of uncertainities involved, model uncertainity and other variables are 

weighted according to    theorem. This control technique not only provide an easy 

uncertainty handling for systems, but also, promise stability and performance even in 

the presence of uncertainties of a pre-defined class.  

Robust controller techniques are preferred especially to overcome plant uncertainties 

and external disturbances with nonlinearities. 

   robust control method is one of the most preferred control methods for 

performing position and velocity control in the fin actuation systems under the 

disturbances and uncertainties. However, there is a trade-off between the robust 

stability and the robust performance problem means that desired performance criteria 

cannot be achieved in some cases.  

The model uncertainty is evaluated under global model represantation with 

multiplactive structure uncertainty. 

The selection of the weighting functions are made of trial and error procedure and 

requires detailed analysis of the system requirements.  

The conventional control approaches based on linearized model near the operating 

point of interest may not quarentee the satisfactory control performance for 

electromechanical fin actuation system.  

We proposed a two degree of freedom controller using    robust controller and PI 

controller simplifiying the system model to a second order. So that the main purpose 

of this thesis is to investigate novel improvement of the electromechanical fin 

actuation system’s dynamic behavior by mean of cascade control schemes.  

The other method in order to provide both required stability and performance criteria 

at the same time, is to use two degrees of freedom controllers in other words two 

loop control systems. Within this scope, nested two loop control system is designed 

for guaranteeing the desired performance under disturbances and changes that might 

occur in the system with increasing positioning sensitivity of fin actuation system 

which belongs to a guided missile. 
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Preferred controllers in two loop controller structures are tested on the system 

separately then both of them are used together.  

A velocity estimator is designed which senses velocity by using position data that is 

obtained directly on the system.  

   robust controller, which is used at inner loop to control angular velocity of fin 

which is obtained from this estimator, is designed to provide desired stability 

performance under disturbances and uncertainties. PI controller, used in outer loop to 

control fin deflection, designed for position control to able to eliminate angular 

position error in steady state condition. 

Fin actuation system testing system is designed for this study, which can be directly 

measure the fin deflection. Designed controllers are tried on a fin actuation system 

with using this test equipment. 

A newly testing system is designed for this thesis practice applications. On the fin’s 

back size, an incremental encoder is mounted and fixed to the fin shaft. Pulses from 

the encoder is forwarded to the control computer. The output current of the motor 

driver is adjustable. 

In order to produce load torque, a torsion box is designed. It has been designed to 

give maximum torque for maximum fin deflection angle. 

Second incremental encoder is mounted and fixed to the rotor’s shaft and motor’s 

angular position is measured by this encoder. 

An PC has been used for acquisition of the motor currents and deflection angle.    

Results of computer simulations and real time experiments are presented for three 

different control systems.  

Performance of the proposed control system was demonstrated through simulation 

and hardware tests. It has been clearly demonstrated that the cascade controller 

system response is better.  

The experiments testing systems in this thesis are limited to some special case and 

also the torque disturbance to the system applied as constant. However in a real 

system, a fin actuation system is exposed to random torque and wind gust 

disturbances. 

Using experimental system passive torque applying system connected on the fin shaft 

as one experimental testing system. So that, a constant load is applied and 

performance of the control systems are tested. 

Two types of reference command fin deflection angle signals are fed into the system. 

This signal include sine and square signals.  

From the analysis of the controller current, effort of the single loop control system 

and cascade control system can be compare by using real time experimental system 

respons and simulation results. 

It is observed that suggested two degrees of control system is capable of performing 

desired positioning sensitivity under disturbances and uncertainties. 

The operation of the inner and the outher controllers have been analyzed and the 

need for good on both tracking and disturbance rejection determines the use of 

cascade version of the PI and    robust controller. 
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1.  GİRİŞ 

1.1 Tez Çalışmasının Amacı ve Kapsamı 

Son dönemlerdeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak, ülkelerin savaş sırasındaki 

saldırı ve savunma anlayışlarında önemli değişimler meydana gelmiştir. Yirminci 

yüzyılın son çeyreğine kadar “karşı tarafa en fazla zarar verme” anlayışı üzerine 

kurulu saldırı anlayışı, güdüm teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak “stratejik 

ve ekonomik önemi yüksek olan nokta hedeflerin tahrip edilmesi” şeklinde yeniden 

şekillendirilmiştir. 

Literatürde var olan füzeler çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir. Önceden 

planlanan hedefe yönelim hareketini gerçekleştirme tipine göre; güdümlü ve 

güdümsüz füzeler olarak sınıflandırılabilir. Güdümsüz füzeler atıldıktan sonra hiçbir 

kontrol algoritması ile kontrol edilmez ve sadece başlangıç koşulları ayarlanarak 

hedefi vurması sağlanabilir. Bu yüzden güdümsüz füzeler genellikle kısa menzilli ve 

hedef vuruş hassasiyeti yüksek olması istenmeyen durumlarda kullanılır. Güdümlü 

füzeler ise başlangıç koşullarına ve atıldıktan sonra devreye giren algoritmalara bağlı 

olarak belirlenen hedefi daha hassas vurabilir. Bununla birlikte güdümlü füzeler 

hareketli hedefleri de vurabilir. Güdümlü füzelerde kendi aralarında; karadan karaya, 

karadan havaya, havadan havaya, havadan karaya güdümlü füzeler olarak 

sınıflandırılabilir [1].   

Güdüm teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak gelişen yeni saldırı anlayışı 

çerçevesinde en önemli silahlardan biri de havadan karaya güdümlü füzelerdir. Bu 

füzeler, önceden belirlenmiş bir hedef veya hedeflere karşı uygun bir güdüm ve 

denetim algoritması sayesinde güdümsüz füzelere göre oldukça yüksek bir vuruş 

hassasiyetine sahiptir. 

Güdümlü füzelerde, temelde aerodinamik prensiplere dayanan sistemlerle hareket 

sağlanır. Bu tip füzeler üzerinde gerekli aerodinamik kuvvetleri oluşturmak için 

başka bir kısımda hareket yüzeylerinin oluşturulması gerekir. Bu aerodinamik 

hareket yüzeylerine kanatçık adı verilir. Bu kanatçıklar “Kanatçık Tahrik Sistemi 
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(KTS)” ile tahrik edilirler. Güdümlü mühimmatın planlanan bir yörünge boyunca 

istenildiği şekilde hareket etmesini sağlamak için kullanılan kanatçık tahrik 

sistemleri mühimmat yapısının en önemli uzuvlarındandır. Mühimmatın, güdüm ve 

kontrol sistemleri tarafından oluşturulan hareket profillerini açısal kanatçık 

hareketlerine çevirmek suretiyle bulunduğu ortamda ilerlemesi KTS’ler vasıtasıyla 

sağlanır. Bu nedenle mühimmatın belirlenen başarım performansını sağlayabilmesi 

için KTS mekanizmaları ve bu mekanizmaların denetimi için tasarlanan kontrolcüler 

oldukça önemlidir.  

Mühimmatın uçuşu boyunca değişen koşullar altında, KTS çıkışlarının kontrol ettiği 

kanatçıklar, normal kuvvete ve menteşe momentine maruz kalır. Bu süre boyunca 

KTS’nin, füzenin hedefi vurması için gerekli açı ve hız değerlerini sağlaması gerekir.  

Bu yüzden KTS için tasarlanan kontrolcülerin değişen koşullar ve yükler altında 

mühimmatın başarılı bir uçuş yapması için belirlenen başarım performanslarını 

sağlıyor olması gerekir.  

Bu tez çalışması kapsamında, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen kuyruktan 

kontrollü güdümlü bir füze için tasarlanan kanatçık tahrik sistemi için iç içe iki 

döngüden oluşan (kaskat) kontrolcü tasarlanması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra 

alışılagelmiş yöntemlerin aksine; bu çalışmada eyleyici konumu vasıtasıyla kanatçık 

açısı bilgilerinin elde edilmesi yerine doğrudan kanatçık açısı verilerinin elde 

edilebileceği test düzeneği tasarlanılarak KTS’nin gerçek kanatçık açısı geri 

beslemeleri ile kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bu sayede aktarma mekanizmasından 

kaynaklanabilecek hataların da kontrolcü yapısına dahil edilmesi amaçlanmıştır.  

Birinci bölümde genel olarak sistem hakkında kısa bilgi verildikten sonra kanatçık 

tahrik sistemi için tasarlanan iki döngülü kontrolcü yapısında iç döngüde kullanılan 

gürbüz kontrol yöntemi hakkında teorik bilgi ile birlikte gelişim süreci hakkında bilgi 

verilmiştir. 

İkinci bölümde; KTS’i mekanizmasında yer alan bileşenlerin modelleri ayrı ayrı elde 

edildikten sonra analitik olarak sistem modeli oluşturulmuştur. Bu teorik modelle 

birlikte farklı türlerde giriş verileri kullanılarak elde yapılan testlerden faydalanılarak 

KTS’nin sistem tanımlama yöntemleri kullanılarak deneysel modeli türetilmiştir. 

KTS'nin deneysel olarak sistem modelininin türetilebilmesi için farklı türlerde giriş 

verileri kullanılarak testler yapılmıştır. Bu testlerden elde edilen çıkış verileri ve 
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sisteme uygulanan giriş verileri sistem tanımlama metodları kullanılarak KTS 

deneyesel modeli elde edilmiştir. 

Üçüncü bölümde, KTS’nin konum kontrolü için üç farklı tipte (            ) 

kontrolcü tasarımı yapılarak bu kontrolcülerin performansları bilgisayar benzetimleri 

vasıtasıyla test edilmiştir. 

Dördüncü bölümde ise bir önceki bölümde tasarlanan kontrolcüler, bu tez çalışması 

kapsamında tasarlanan deneme düzeneği kullanılarak yapılan gerçek zamanlı test 

sonuçları verilmiştir. Ayrıca test düzeneği ve gerçek zamanlı testlerin uygulanması 

hakkında bilgiler de bu bölümde mevcuttur. Geliştirilen deneme düzeneği 

kullanılarak gerçek zamanlı olarak mevcut bir KTS üzerinde kontrol sistemleri 

edilmiştir. 

1.2 Gürbüz Kontrol Kuramı 

Bu bölümde gürbüz kontrol yönteminin tarihsel gelişimi ve teorik altyapısı hakkında 

bilgi verilerek tez çalışması için temelde bu kontrol yönteminin tercih edilmesinin 

sebepleri açıklanmıştır.  

Geleneksel kontrol yöntemleri 1930’lardan beri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, 

yüksek mertebeli olmayan sistemlere kolayca uygulanabilen ve çoğunlukla frekans 

düzleminde tasarlanan kontrolcü yapılarından oluşur. Geleneksel kontrol 

yöntemlerinin, yüksek mertebeli sistemler için istenilen düzeyde kontrolcü 

performansı sağlayamamasının yanında yetersiz olduğu noktalardan biri de çok giriş 

ve çok çıkışlı sistemler için arzu edilen performans değerlerini ve kullanım 

kolaylığını sağlayamıyor olmasıdır. 1960’larda ortaya çıkan modern kontrol 

yöntemleri ile bu problemler belli oranda çözülmüştür fakat nominal sistem için 

tasarlanan bu kontrolcülerin, sistemde meydana gelebilecek değişimler altında da 

benzer performans kriterlerini sağlaması çözülmesi gereken yeni bir problem olarak 

ortaya çıkmıştır. Böylece sistem yapısında oluşabilecek değişimlerden etkilenmeden 

çalışabilecek kontrolcü yapılarına ihtiyaç duyulmuştur [2]. 

Tasarlandığı sistemler için performans ve kararlılık isterlerini, sistem üzerinde 

meydana gelebilecek belli oralarda değişimler altında sağlayabilen gürbüz kontrol 

yöntemi ilk olarak 1980’lerde ortaya konulmuştur [3]. 
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   optimal kontrol yöntemi ile ilgili ilk çalışma 1981’de yapılmıştır [3]. Tek giriş-

çıkışlı bir sistem için geliştirilen bu kontrol yöntemi 1984’de durum uzayında 

çözümlenmiştir. Bu çözüm yöntemi 1984 yaklaşımı olarak bilinir ve genel    

kontrolcü tasarım problemi daha sonra çözülmüştür [4]. Bu ilk çözüm yönteminde 

hesaplamalarla ilgili bir çok güçlükle karşılaşılmıştır. 1988’de yayınlanan bir 

makalede Riccatti Denklemi ile    kontrolcü tasarım probleminin çözülebileceği 

anlatılmıştır. 1989 yılına gelindiğinde ise genel çözüm yöntemini ortaya 

koymuşlardır [4].    

Gürbüz kontrol yönteminin gelişim evreleri hakkında ayrıntılı bilgiler [2], [3] 

numaralı referanslarda verilmiştir. Bu yöntemlerinin çeşitli modellere uygulanması 

ile ilgili örneklere ise [3], [6] numaralı referanslar incelenerek ulaşılabilir. 

Gürbüz kontrol yönteminde problemi matematiksel olarak ifade etmek için kullanılan 

blok diyagram Şekil 1.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1.1 : Gürbüz kontrol kuramı temel blok diyagramı [2]. 

Bu şekilde;   genelleştirilmiş sistemi   ise kontrolcüyü temsil etmektedir. Bu tez 

çalışması kapsamında gerek teorik gerekse pratik olarak incelenen sistemlerin 

hepsinin, sonlu dereceden ve zamanla değişmeyen doğrusal bir sistem olduğu kabul 

edilmiştir. 

Şekil 1.1’de verilen blok diyagramda   sembolü ile referans sinyali, bozucu etki ve 

gürültü sinyalleri gösterilmiştir. Hata sinyali  , kontrol sinyali   ve çıkış sinyali   ile 

gösterilmiştir. Bu gösterim şekli “LFT” olarak adlandırılır. Bu yöntemde çözülmesi 

gereken problem; belirsizlikler ve bozucu etkiler altında, giriş sinyalinden hata 

sinyallerine göre tanımlanan transfer fonksiyonlarının çeşitli normlarının en aza 

indirilmesi olarak tanımlanabilir. 

P 
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Gürbüz kontrol yönteminde performans ve kararlılık, sisteme ait çeşitli normalara 

bakılarak tanımlanır. Genel olarak ‖ ‖ fonksiyonunun norm olarak ifade edilebilmesi 

için aşağıdaki şartları sağlıyor olması gerekir: 

1.  ‖ ‖     (1.1) 

2.  ‖ ‖         (1.2) 

3.  ‖  ‖  | | ‖ ‖ (1.3) 

4.  ‖   ‖  ‖ ‖  ‖ ‖ (1.4) 

Bu denklemlerde            bir vektör uzayıdır. 

Bir sisteme ait normlarının tanımlanabilmesi için RMS büyüklüklerinin 

hesaplanması gerekir. Zaman bağlı bir sinyalin RMS değeri Denklem 1.5’de verildiği 

hesaplanabilir. 

 

‖ ‖  √    
   

 

 
∫ ( (      

 

  

 (1.5) 

Bu denklemdende görüldüğü gibi RMS hesaplama yöntemi, sisteme ait normaların 

sağlaması gereken ve Denklem 1.2’de verilen ifadeyi sağlamamaktadır. Bu yüzden 

RMS değerin hesaplanması yarı-norm hesaplama olarak da bilinir [2]. 

Şekil 1.2’de verilen genelleştirilmiş sistem yapısı için RMS değeri Denklem 1.6’da 

verildiği gibi hesaplanır. 

 

Şekil 1.2 : Genelleştirilmiş sistem ve giriş çıkış sinyalleri [2]. 

 

‖ ‖    √
 

  
∫ | (   |   (    

 

  

 (1.6) 

Bu denklemde de   (   giriş sinyallerinin güç yoğunluğu dağılımı olarak 

adlandırılır ve ‖ ‖    değeri aynı zamanda “ortalama güç” olarak da bilinmektedir. 

Zamanla değişmeyen sistemler için   ,   ,    gibi çeşitli normlar tanımlanabilir. 

Kontrolcü tasarımında bu normlardan hangisinin kullanıldığına göre kontrolcü 

P 
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isimlendirilir. Bu tez çalışması kapsamında    kullanılarak kontrolcü tasarımı 

yapıldığı için yöntem olarak     gürbüz kontrolcü tasarımı tanımı kullanılmıştır. 

Bir sinyalin    normu,   sisteminin en büyük genliği olarak tanımlanır ve Denklem 

1.7’de verildiği gibi hesaplanır [2], [3], [4]. 

 
‖ ‖  | (   | 

     
‖ ‖ 

‖ ‖ 
 

   
 (1.7) 

Gürbüz kontrol yapısının genel çerçevesi ‘’LFT’’ olarak adlandırılır ve 1894 yılında 

J.C DOYLE tarafından ortaya konulmuştur. Genelleştirilmiş sistem yapısı   

Denklem 1.8’de verildiği gibi yazılabilir. 

 
  [

  
  

]  [
      

      
] (1.8) 

Sistem giriş ve çıkış sinyalleri kullanılarak Denklem 1.8 yeniden düzenlenirse; 

 
[
 
 
]  [

      

      
] [

 
 
] (1.9) 

ifadesi elde edilir ve bu ifadenin blok diyagram üzerinde gösterimi Şekil 1.3’de 

verilmiştir. Bu şekilde de   kontrolcüyü temsil etmektedir. Bu gösterimin üzerinde 

gerekli işlemler yapılarak  ’den  ’ye transfer fonksiyonu yazılabilir. Oluşan bu yapı 

‘’LFT’’ olarak adlandırılır.    (     gösterimi ile ifade edilerek Denklem 1.10’da 

verildiği gibi yazılabilir  [2]. 

   (             (             (1.10) 

 

Şekil 1.3 : LFT blok diyagramı [7]. 

Benzer şekilde UFT işlemi Denklem 1.11’de verildiği gibi yazılır ve Şekil 1.4’deki 

gibi blok diyagram şeklinde gösterilir. 
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   (             (              

 

Şekil 1.4 : UFT blok diyagramı [7]. 

   (             (             (1.11) 

 , genelleştirilmiş sistem yapısı ve  , kontrolcü yukarıda verilen dönüşümler ile 

tanımlandıktan sonra gürbüz kontrol yöntemi de diğer kontrolcü yapılarında olduğu 

gibi Şekil 1.5’de verildiği gibi gösterilebilir. 

 

Şekil 1.5 : Kapalı çevrim sistem blok diyagramı. 

Bu şekilde; e ile hata sinyali,    ile referans girişi,    ile bozucu etki girişi,    ile 

ölçüm alınan aygıtın hatası  gösterilmiştir. Bu sistemin transfer fonksiyonu: 

    ( (   (           (1.12) 

olarak yazılabilir ve gerekli matematiksel benzetimler sonucunda Denklem 1.13’de 

verilen eşitlik elde edilir. 

         

   

 

 

 

 

Geribesleme 

Kontrolcü Sistem 

   

      

  
 

 
    

+ 
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   (         ⏟        
 

   (       ⏟      
 

   (        ⏟        
 

   (1.13) 

Bu eşitlikte alt parantez içerisinde gösterilen   ifadesi duyarlılık,   fonksiyonu ise 

tamamlayıcı duyarlılık fonksiyonu olarak adlandırılır. ‘’Tamamlayıcı’’ ifadesi 

      olduğu için kullanılmaktadır. Bu transfer fonksiyonları sistem çıkışlarının 

sisteme ait parametrelerden ne kadar etkilediğini gösterir. Örneğin; referans 

sinyalinin çıkış sinyaline yaklaşık olarak eşit olması istenir, bu durumda   

fonksiyonunun değeri büyümektedir bu da kontrolcü performansının gürültülerden 

çok etkilenmesine sebep olur [6].  

       eşitliği, istenilen referans takibi ve iyi bir gürültü bastırmanın aynı anda 

başarılamayabileceğini gösterir. Bu durumda frekans değerlerine göre bu 

fonksiyonlardan birinin küçük tutulması gerekir. Genel olarak; 

i.   fonksiyonu, referans takibinin önemli olduğu ve gürültünün az olduğu 

düşük frekans değerlerinde yüksek değerde tutulmalıdır. 

ii.   fonksiyonu gürültünün çok olduğu yüksek frekans aralıklarında düşük 

değerlerde tutulmalıdır. 

1.3 Model Belirsizlikleri 

Bir sistem için kullanılan “belirsizlik” kelimesi iki durumu ifade eder: 

i. Sistem parametreleri gerçek sistemde bulunan nominal değerden 

sapabilir. Bu durum parametreler elde edilirken yapılan testlerden veya 

daha sonra yapılan hatalardan dolayı oluşabilir. 

ii. Sistem üzerinde etkili olan fakat tanımlanması veya belirlenmesi zor olan 

yüksek dinamikli etkenlerin sebep olduğu değişimlerden dolayı 

belirsizlikler oluşabilir [8]. 

   kontrol yönteminde belirsizlikler iki şekilde tanımlanabilir: 

Çarpımsal belirisizlik: 

Çarpımsal model belirsizliği aşağıda verildiği gibi yazılabilir: 

  ̃  (        1.14 

Bu denklemde; P ile nominal sistem,   ‖ ‖    olacak şekilde seçilen değişkeni 

ve    ise model belirsizliğini tanımlamak için seçilen transfer fonksiyonunu 
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gösterir. Genellikle |  | fonksiyonu frekans değerleri ile büyüyen belirsizliklerden 

dolayı artan bir transfer fonksiyonu olarak seçilir [6]. Çarpımsal formda tanımlanmış 

belirsizliklerin blok diyagram olarak gösterimi Şekil 1.6’da verilmiştir. 

 

Şekil 1.6 : Çarpımsal belirsizlik blok diyagramı. 

Toplamsal belirisizlik: 

Toplamsal model belirsizliği aşağıdaki verildiği gibi yazılabilir: 

  ̃        1.15 

Toplamsal belirsizlik ifadesinin blok diyagram kullanılarak gösterimi Şekil 1.7’de 

sunulmuştur.  

 

Şekil 1.7 : Toplamsal belirsizlik blok diyagramı. 

Çarpımsal ve toplamsal belirsizlik tanımlama yöntemlerinin her ikisi de sıklıkla 

kullanılmaktadır. Ele alınan sistemde hangisinin kullanılacağı sistem yapısına ve 

belirsizlikler ile ilgili bilgilere bakılarak karar verilir. Örneğin; mutlak belirsizlik 

genliği biliniyorsa toplamsal belirsizlik kullanılabilir. Diğer yandan sisteme ait farklı 

transfer fonksiyonu değerleri biliniyorsa çarpımsal belirsizlik tanımlamak daha 

uygun olabilir [6]. 

Bu tez çalışması kapsamında sisteme ait farklı transfer fonksiyonları elde edilerek 

kontrolcü tasarımı yapıldığı için gürbüz kontrolcü tasarımlarında model 

belirsizlikleri çarpımsal belirsizlik olarak tanımlanmıştır. 
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Fırçasız 

Doğru Akım 

Motoru  

DC Motor 

𝜃𝑘  

𝑠𝑦  

𝑠𝑥  

a 

y  

x  

 τ 

z  

2.  SİSTEMİN MODELLENMESİ VE TANIMLANMASI 

2.1 Mekanizma Analizi 

Tez çalışması kapsamında kullanılan fiziksel sistem, güdümlü bir mühimmata ait 

KTS (Kanatçık Tahrik Sistemi)’nin gereksinimi olan 100     ⁄    (16.7 [rpm]) 

kanatçık hızı ve 60 [N.m] durdurma momenti çıkış değerlerini sağlayan bir kanatçık 

tahrik mekanizmadır.  

Mekanizma yapısı, fırçasız tipte bir doğru akım motoru ile aktarma elemanlarının 

birleşiminden oluşur.  

Şekil 2.1’de bu mekanizmanın şematik çizimi verilmiştir. Bu çizimde gösterilen 

parametre ve uzuvlar üzerinde gösterilen; 

  : kol boyu uzunluğu  

  : somun yer değiştirme miktarı 

τ : menteşe momenti 

   : vidanın x-ekseni boyunca yerdeğiştirme miktarı 

   : vidanın y-ekseni boyunca yerdeğiştirme miktarı 

  : kanatçık açısı      

değerini temsil etmektedir ve şekil üzerinde ait olduğu kısım üzerinde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 : KTS mekanizmasının şematik çizimi. 
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KTS mekanizması hesaplamaları için referans alınan 100     ⁄    (16.7 [rpm]) 

kanatçık hızı ve 60 [N.m] menteşe momenti değeri için motor özellikleri ve aktarma 

mekanizması indirgeme oranı belirlenmiştir. 

2.1.1 Mekanizmanın hareket analizi 

KTS mekanizmasının kullanılacağı mühimmatın uçuş özelliklerinden gelen veriler 

doğrultusunda, sisteminin aerodinamik yapısından dolayı oluşacak olan menteşe 

momentlerine karşı koymak için gereksinim duyulan ve Şekil 2.1’de temsili olarak 

gösterilen kanatçık açısı değişim aralığı;             olarak belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, mekanizmanın mühimmat içerisinde çalışacağı kısımdaki mekanik 

yerleşim problemlerden dolayı kol boyu uzunluğu en çok 34 mm olabilmektedir.  

Kol boyu uzunluğu değerinin, hesaplamaların tamamında en büyük değeri 

kullanılmıştır. Kanatçık açısı,              ve kol boyu uzunluğu,      [mm] 

alınarak mekanizmanın hareket ve kuvvet profilleri türetilmiştir. Şekil 2.1’de sunulan 

çizim referans alınarak mekanizma denklemleri elde edilmiştir. 

Kanatçık açısı değerlerini ve menteşe momenti ifadelerinin en yüksek olduğu 

durumlar göz önüne alınarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Elektromekanik bir 

servo sistem yapısında olan ve temelde kam mekanizması yapısında geliştirilen 

mekanizmada hesaplamalar kanatçıktan motora doğru yapılmıştır.  

Vidanın x-ekseni boyunca yer değiştirme miktarı: 

   (            (      (2.1) 

Vidanın y-ekseni boyunca yer değiştirme miktarı: 

     (           (       (2.2)              

(1) ve (2) numaralı eşitlikler kullanılarak x ve y eksenlerinde açı değişimin en geniş 

aralığı için oluşacak yer değiştirme miktarları hesaplanmıştır. 

Vidanın x- ekseninde oluşacak en büyük yer değiştirme miktarı: 

   (       (                   (2.3) 

Vidanın y- ekseninde oluşacak en büyük yer değiştirme miktarı: 

   (       (                  (2.4) 
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2.1.2 Mekanizmanın kuvvet analizi 

Mühimmatın uçuşu esnasında kanatçıkların her birinde oluşacak olan en yüksek 

menteşe momenti (İng. hinge moment) değeri referans alınarak mekanizmanın 

sağlaması gereken çıkış momenti hesaplanır. Bu tez çalışması kapsamında kullanılan 

sistem için en yüksek menteşe momenti değeri, uçuş benzetimlerinden elde edilen en 

yüksek değer bir güvenlik katsayısı ile çarpılarak alınmıştır. Motor momenti ve 

indirgeme oranı bu moment değerine göre belirlenir. Bu değer Denklem 2.5’de 

verilmiştir. 

           (2.5) 

Kanatçık açısının değişeceği değer aralığı boyunca vida üzerinde oluşan kuvvetler, 

açı ve menteşe momenti değerine göre hesaplanır. Yapılan hesaplamalarda 

kanatçıkların her birine etkiyen menteşe momenti değerinin eşit ve en büyük 

değerinde olduğu varsayılmıştır. 

Vida üzerinde oluşan toplam kuvvet:  

     
 

 
 (2.6) 

Vidaya x- ekseni yönünde etkiyen kuvvet:   

 
  (     

  

    (    
   (2.7) 

Şekil 2.2’de kanatçık açısı değerlerinin             aralığı için vida üzerinde  x-ekseni 

boyunca oluşan olan kuvvetin değişimi verilmiştir.Şekil 2.2’de görüldüğü gibi vidaya etki 

eden en büyük kuvvet      °                    ve          kanat açılarındadır.  

   (         (                  (2.8) 

Şekil 2.2’de verilen vida kuvvetinin x- ekseni yönündeki bileşeninin kanatçık açısına 

göre değişimi grafiği incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: 

             kanatçık açısı için somun hareketi simetriktir. 

 Vidaya x-ekseninde en çok          kuvvet etkimektedir. 

 Vidaya x-ekseninde en az            kuvvet etkimektedir. 
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Şekil 2.2 : Vidaya etki eden kuvvetin kanatçık açısına göre değişimi. 

(8) numaralı eşitliklerde verilen, vidaya x- ekseni yönünde etkiyen kuvvet denklemi 

ve bilyavida hatvesi değerine bağlı olarak vidayı döndürmek için gerekli motor 

momenti değeri, Denklem 2.9 kullanılarak hesaplanmıştır.  

     
  (    (      

   
  (2.9) 

KTS mekanizmasında kullanılan bilyavida hatvesi,        ölçüsündedir. (2.9) 

numaralı eşitlikteki     değeri bilyavida verimini temsil etmektedir. Kanatçık açısına 

bağlı olarak değişen ve x-ekseninde oluşan vida momenti grafiği Şekil 2.3’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 2.3 : Motor momentin kanatçık açısına göre değişimi. 
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Şekil 2.3’de verilen vida döndürme momentinin kanatçık açısına bağlı değişim 

grafiği incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılır: 

             kanatçık açısı değişim aralığı için vida üzerinde x-

ekseninde en çok             moment oluşmaktadır. 

 Vida üzerinde x-ekseninde en az             moment oluşmaktadır. 

 Vidaya x-ekseni üzerinde oluşan moment eğrisinin referans alınan 

kanatçık açısına bağlı değişimi simetriktir. 

 

2.1.3 Aktarma oranı analizi 

Somun hızı analizi için 100     ⁄   olarak verilen kanatçık hızı değeri referans 

alınmıştır. Mekanizmanın tahrik edilmesi için kullanılan fırçasız doğru akım motorun 

performans değerleri bu hız değerine bağlı olarak elde edilmiştir. Kanatçık tarafında 

istenen en yüksek hız değeri: 

    : en yüksek kanatçık hızı değeri   

         [   ⁄ ]              olmak üzere x ve y eksenindeki doğrusal hız 

değerleri sırasıyla (2.10) ve (2.11) numaralı eşitliklerdeki gibi hesaplanır. 

   (         (          (2.10) 

   (         (           (2.11) 

KTS’de kullanılan bilyavida bir tam tur (  ) döndüğünde somun hatve miktarı 

(    )  kadar ilerler. Böylece x-eksenindeki doğrusal hız değerleri bilyavida 

hatvesine bölünerek mekanizmayı tahrik etmek için gerekli motor hızı değerleri elde 

edilir. Bu işlem 2.12 numaralı eşitlikteki verilen denklem kullanılarak 

gerçekleştirilir. 

 
  (     

|  (   |

    
  

|     (        |

    
   

                                    

(2.12) 

Oluşan denklem incelendiğinde, tahrik motorundan sağlanması gereken açısal hız 

değeri; kol boyu uzunluğu, kanatçık açısal hızı, kanatçık açısı ve bilyavida hatvesine 

bağlıdır. Bu eşitlikte kanatçık açısal hız değerinin o anki değerine göre motor hızının 

hesaplanması gerektiği görülmektedir fakat uygulamada güvenilirlik açısından bu 
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değerin mekanizma çalışmasının her aşaması için en yüksek miktarda, 100     ⁄    

(16.7 [rpm])  olacağı varsayılır. Bu durum göz önüne alınarak ve (2.12) numaralı 

eşitlik kullanılarak motor hızının kanatçık açısına göre değişimi Şekil 2.4’de 

sunulmuştur.  

Bu şekilde görüldüğü gibi motorun en düşük motor hızı gereksinimi                   

                olmaktadır. Kanatçıklarda oluşacak olan ve bozucu etki olarak 

bilinen menteşe momentlerini yenmek için tasarlanan mekanizmayı tahrik eden 

motorun, kanatçık açısının belirlenen bütün değer aralıklarında oluşacak olan   vida 

momenti x-eksenindeki bileşenini ve hız isterlerini sağlıyor olması gerekir. 

 

Şekil 2.4 : Açısal hızının kanatçık açısına göre değişimi. 

Mekanizma çıkışında elde edilmek istenen ve hesaplanan en küçük motor hızı 

değerlerine göre aktarma oranı hesaplanır.  

Aktarma oranını N, (2.12) numaralı eşitliğin kanatçık tarafında istenen en yüksek hız 

değerine bölünmesi ile elde edilir. Bu eşitlikte: 

    
      (    

   
   (2.13) 

(2.13) numaralı eşitlik kullanılarak kanatçık açısının             aralığındaki 

değişimi için KTS mekanizmasının aktarma oranı elde edilmiştir.  

Aktarma oranının kanatçık açısına göre değişimi Şekil 2.5’de sunulmuştur.  
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Şekil 2.5 : Aktarma oranının kanatçık açısı ile değişimi. 

Şekil 2.5’de de görüldüğü gibi KTS mekanizması aktarma oranı doğrusal olmayan 

yapıdadır. Aktarma oranının en büyük değeri olarak          ve en küçük değerinin 

ise          olduğu görülür. Ayrıca (2.13) numaralı eşitlik daha açık şekilde 

yazılarak aktarma oranının hangi parametrelere bağlı olduğu görülür. Bu durum için 

kanatçık hızının her zaman en büyük değerinde olacağı varsayılmıştır. Böylece 

parametrik aktarma oranı ifadesi (2.10) numaralı denklem (2.13) numaralı eşitlikteki 

yerine yazılarak türetilir. 

 
   

         

      (           

 
    

            

   
  

      (    

    
 

  

(2.14) 

(2.14) numaralı eşitlikte de görüldüğü gibi aktarma oranı kanatçık açısı ile birlikte 

bilya vida hatvesi ve kol boyu uzunluğuna bağlıdır. Fakat kanatçık açısısı ile aktarma 

oranı arasında doğrusal olmayan bağıntı mevcuttur. Aktarma oranı artırılmak 

istenirse kol boyu olabileceği en yüksek değerde olduğu için tek çözümün bilya vida 

hatvesi değerinin düşürülmesi olduğu görülür. Bu değer yarıya indirilirse aktarma 

oranı iki katına çıkar ve bu doğrusal orantı kol boyunun sabit olduğu bütün değerler 

için geçerlidir.  

Bu aşamaya kadar, KTS mekanizması için kullanılacak motorun hız ve moment 

isterleri hesaplandı. Ayrıca aktarma oranı ifadesi parametrik olarak oluşturularak 

kanatçık açısının referans değerleri için değişimi incelendi. Aktarma oranının 
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parametrelerine bağımlı olarak doğrusal olmayan yapıda olduğu görüldü. Böylece 

KTS yapısını oluşturan, motor ve mekanizma bütününün matematiksel modelinin 

oluşturulması için gerekli olan aktarma oranı hesaplandı. Bunun yanında mekanizma 

tahrik motorunun referans hız ve moment değerleri belirlenmiştir. Belirlenen bu 

değerlere göre seçilen motorun modellenmesi bir sonraki bölümde anlatılmıştır. 

2.2 KTS’nin Modellenmesi 

KTS mekanizmasını tahrik etmek için fırçasız tipte doğru akım motoru 

kullanılmıştır. Bu tip motorun tercih edilmesinde motor moment katsayısının yüksek 

olması en önemli etkendir. Bununla birlikte fırçasız yapı ve üç fazlı sargı yapısı da 

bu motorun seçilme sebeplerindendir.  Moment katsayısının yüksek olmasının sebebi 

motor sargılarından kaynaklanmaktadır. Sargıların üç fazlı olması ve rotor üzerinde 

kalıcı mıknatısların bulunması moment katsayısının fırçalı doğru akım motorlarına 

göre yüksek olmasının sebebidir. Stator kısmında ise sargılar bulunmaktadır. Motor 

üç fazlı yapıda olmasına rağmen farklılıklar yapısal olduğu için fırçalı doğru akım 

motoru gibi modellenebilir [7]. Şekil 2.6’da motorun iki kutbu arasında oluşan akı 

yoğunluğu ve kuvvet vektörü temsili olarak gösterilmiştir.        

 

Şekil 2.6 : Motorun iki kutbu arasında oluşan etkileşimin sembolik gösterimi [7]. 

Motor modeli elde edilmeden önce motorun özelliklerini karşılaştırılırken en sık 

kullanılan parametreler olan moment ve hız katsayılarının matematiksel ifadeleri 

türetilmiştir. Ayrıca bu parametreler fırçasız doğru akım motorunun matematiksel 

modelinde de yer alır.  

Rotor iletkenlerinin her birinde dönüşe bağlı olarak oluşan anlık moment ifadesi 

(2.15) numaralı eşitlikteki gibidir. 

   (       (      (  
 

 
 (  )  (2.15) 
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Bir manyetik kutup üzerinde oluşan toplam moment değeri ise anlık momentlerin 

integrali alınarak elde edilir. 

    
 

  
  

∫   (  

  
  

 

 (         
 

 

 

  
  

∫  (  

  
  

 

 (         
 

 
     

(2.16) 

Bu eşitliklerde kullanılan parametreler: 

 : hava aralığı akı yoğunluğu, 

    :  ortalama hava aralığı akı yoğunluğu, 

  :  motor momenti, 

  :   rotor yarıçapı, 

  :  manyetik kuvvet, 

  :  toplam rotor iletkeni sayısı, 

 :  akım, 

  :  motorun eksenel uzunluğu, 

 : paralel devre sayısı, 

 : kutup çifti sayısı, 

 : rotor konumu, 

 : her bir kutupta oluşan akı, 

       : toplam kesit alanı, 

    : manyetik akıya dik kesit alanı, 

ifadelerini temsil etmektedir. Toplam moment değeri ise aktif iletken sayısı ile her 

bir kutupta oluşan moment değerinin çarpımına eşittir. Toplam motor moment ifadesi 

formül olarak (2.17) numaralı eşitlikte verilmiştir. 

          
 

 
     

 (2.17) 

Her bir kutupta oluşan akı değeri: 

            

       

  
  

      
  

     
 (2.18) 
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(2.18) Numaralı denklemde verilen akı değerine karşılık gelen moment ifadesi ise 

(2.19) numaralı formül kullanılarak hesaplanır. 

          
 

 
( 

   

     
)    

   

  
             (2.19) 

Motor moment katsayısı   , (2.19) numaralı eşitlikten yararlanılarak (2.20) numaralı 

eşitlikteki gibi türetilebilir. 

    
   

  
  (2.20) 

Her bir iletkende anlık olarak oluşan ters elektro motor kuvveti (emk) değeri; 

  (   (         (     (2.21) 

(2.21) Numaralı denklemde     iletkenin doğrusal hızını gösterirken,   motorun 

açısal dönme hızıdır ve bu denklem sadece bir kutup için geçerlidir. Toplam emk 

değerini bulmak için integral alınır. 

   (             
  (2.22) 

(2.22) numaralı denklem birbirine seri bağlı iletken sayısı ile çarpılırak (2.23) 

numaralı denklem elde edilir. 

   
  

 
(             

  (2.23) 

Kutup akısına bağlı olarak (2.23) numaralı eşitlik yeniden düzenlenerek (2.24) 

numaralı ifade türetilir. 

   
  

       
  
  

 
 (                

   

  
               (2.24) 

Motor hız katsayısı   , (2.24) numaralı eşitlikten yararlanılarak (2.25) numaralı 

eşitlikteki gibi türetilebilir. 

    
   

  
   (2.25) 

Bu kısma kadar fırçasız doğru akım motorunun moment ve hız katsayıları denklem 

olarak ifade edildi. Bu katsayıların nihai şekilleri karşılaştırılırsa birbirlerine eşit 

oldukları görülür. (2.20) ve (2.25) numaralı eşitliklerde bu durum gösterilmiştir.  

Fırçasız doğru akım motoruna ait hız ve moment katsayıları, denklemlerde ve 

kataloglarda kullanılırken akı (    ifadesini de kapsayacak şekilde kullanılırlar. Bu 

tez çalışması kapsamında da moment ve hız katsayıları (2.26) ve (2.27) numaralı 

eşitliklerdeki gibi kullanılmıştır. 
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  (2.26) 

 

                    
   

  
                  

 

 
  (2.27) 

Eşdeğer devre, her bir faz için ayrı olarak alınan ve Şekil 2.7’de sembolik 

görünümünün verildiği yapıdadır.  

KTS mekanizması girişinde kullanılan motorun özellikleri Çizelge 2.1’de verilmiştir. 

Çizelge 2.1 : KTS mekanizması tahrik motorunun özellikleri. 

Motor Türü Fırçasız Doğru Akım Motoru 

Komutasyon Testere Dişi (ing. Trapezoidal) 

Anma Değerleri [Nm  rpm] 1.25   1783 

Durdurma Momenti [N.m] 7 

Yüksüz Hız [rpm] 2124 

Dış Çap [mm] 60 

Uzunluk [mm] 61 

Besleme Gerilimi [VDC] 28 

Ağırlık [g] 1300 

Lm [mH]  , Rm [Ω] 0.4, 0.4 

Akım Sınırı [A] 25 

 

Fırçasız doğru akım motorunun matematik modeli için Şekil 2.7’de gösterilen DC 

motor eşdeğer elektrik devresi referans alınmıştır. Eşdeğer devrenin ikinci kısmı alan 

elektrik devresi olarak bilinir ve motorun alan sargılarını temsil eder.  

Motor eşdeğer devresi, alan eşdeğer devresi ve mekanik bölüm olmak üzere üç 

bölümden oluşur. Motor sembolik yapısındaki bu bölümlerin denklemlerinin 

birleştirilmesiyle besleme gerilimi girişli ve motor konumu çıkışlı transfer 

fonksiyonu elde edilir. 

Fırçasız doğru akım motoru sembolik eşdeğer gösterimindeki sembollerin fiziksel 

karşılıkları Çizelge 2.2’de sunulmuştur. Bu çizelge ve şekillerde motor doğru akım 

motoru olarak modelenmiştir. 
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Şekil 2.7 : Fırçasız doğru akım motoru sembolik eşdeğer gösterimi [7]. 

Çizelge 2.2 : Fırçasız doğru akım motoru sembolik parametreleri. 

 

  

 
DC besleme gerilimi 

 

  

 
Motor eşdeğer indüktansı 

 

  

 
Motor eşdeğer direnci 

 

  

 
Ters elektro motor kuvveti (emk) 

 

        

 
Motor momenti ve eylemsizliği 

 

             

 

 

Alan direnç, indüktans ve akımı 

  

         

 
Yük momenti ve eylemsizliği 

  
Motor akımı 

  
Motor hızı 

 

Dönel kısım eşdeğer devresinde Kirchhoff gerilim yasası, KVL uygulanarak (2.28) 

numaralı denklem oluşturulmuştur [7]. 

        
  

  
    (2.28) 

Benzer şekilde alan eşdeğer devresinde KVL uygulanarak (2.29) numaralı denklem 

oluşturulmuştur. 

            

   

  
  (2.29) 

Mekanik kısım denklemleri yazılırken, 
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 : Sürtünme katsayısı, 

 : Eşdeğer eylemsizlik momenti ve          

değerlerine karşılık gelecek şekilde kullanılmıştır. Mekanik kısım diferansiyel 

denklem olarak (2.30) numaralı eşitlikteki gibi yazılmıştır. 

  
  

  
              (2.30) 

Motorun kalıcı durum davranışı incelenirken hız ve moment değerleri arasındaki 

ilişkiye bakılır. KTS mekanizmasını tahrik etmek için kullanılan motorun kalıcı 

durumda çalışacağı bilindiği için geçici durum davranışı dikkate alınmamıştır.  

Eşdeğer devrede gösterilen bobin kalıcı durumda kısa devre olur ve dirençsiz tel gibi 

davranır. Bu bilgi kullanılarak (2.28) numaralı eşitlik yeniden düzenlenip (2.31) 

numaralı denklemdeki gibi yazılmıştır. 

                     (2.31) 

(2.31) numaralı eşitlikte açısal hız ifadesi yalnız bırakılarak motorun kalıcı 

durumdaki açısal hız ifadesi (2.32) numaralı denklemdeki gibi yazılır. 

   
    

  
           

 

  
 

 

    
   (2.32) 

 (2.28) ve (2.30) numaralı eşitlikleri kullanarak fırçasız doğru akım motorunun, 

besleme gerilimi girişine karşı moment çıkışını veren transfer fonksiyonu elde edilir. 

Mekanik kısımla elektrik eşdeğer devre böylece birleştirilerek tek bir ifade haline 

getirilmiş olur. Bu aşamada (2.33) numaralı eşitlikten (2.43) numaralı eşitliğe kadar 

türetilen transfer fonksiyonları Laplace uzayında ifade edilmiştir. 

 
 (  

 (  
 

  

(     (     

  
    

(     (     

   
  

(     (          
  (2.33) 

(2.33) numaralı eşitlik klasik ikinci derece transfer fonksiyonu şeklinde yazılarak 

(2.34) numaralı eşitlikteki verildiği şekilde ifade edilmiştir. 

 

 (  

 (  
 

     

   (
 
  

 
    

(        
  

   
 (2.34) 
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Bu aşamaya kadar türetilen motor modelinde çıkış değeri olarak rotor hızı alınmıştır. 

Konum kontrolü yapılırken çıkış olarak konum bilgisi gereklidir. Bu yüzden hız 

ifadesinin türevi alınarak konuma ifadesi türetilir. Bu işlem (2.35) numaralı eşitlikte 

yapılmıştır. 

     ̇        (     (    (2.35) 

(2.35) numaralı eşitlik (2.34) numaralı denklemde verilen transfer fonksiyonunda 

yerine yazılarak kullanılarak fırçasız doğru akım motorunun besleme gerilimi 

girişine karşı konum değerini veren transfer fonksiyonu türetilir. Bu durumda elde 

edilen transfer fonksiyonu (2.36) numaralı eşitlikteki gibidir. 
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 (2.36) 

Motor kontrolü için kullanılacak olan sürücüyü de    şeklinde sabit bir katsayı 

şeklinde transfer fonksiyonu kabul edilip sisteme çarpan olarak eklenirse motoru 

besleyen güç kaynağı girişine karşı rotor konum çıkışını veren nihai transfer 

fonksiyonu elde edilir. Bu işlem (2.37) numaralı eşitlikte verilmiştir. 
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 (2.37) 

Böylece bilya vida ve aktarma kolundan oluşan kısım ile fırçasız doğru akım 

motorunun transfer fonksiyonları ayrı ayrı türetilmiş oldu. Bu tez çalışmasında amaç, 

kanatçık açısını motor girişlerini değiştirerek kontrol etmek olduğu için gerekli olan 

transfer fonksiyonu motor giriş gerilimine karşı kanatçık açısı değişimidir. Motor 

çıkış hızı, girişi olan bilya vida ve aktarma kolundan oluşan mekanizmanın transfer 

fonksiyonu içerisindeki hız ifadesi yerine motor hızı yazılarak KTS mekanizmasının 

transfer fonksiyonu elde edilir. Aşağıdaki (2.38) numaralı eşitlikte ayrı iki transfer 

fonksiyonu birleştirilmiştir. 
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(2.38) numaralı eşitliği daha sade bir şekilde yazılarak (2.39) numaralı eşitlikteki gibi 

düzenlenmiştir. 
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(2.39) 

Motor gerilimine karşılık kanatçık açısını veren eşitlik (2.39) numaralı denklemdeki 

gibidir ve KTS transfer fonksiyonu ifade etmektedir. Bu transfer fonksiyonunun blok 

diyagram olarak gösterimi Şekil 2.8’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.8 : Motor gerilimine göre transfer fonksiyonun blok diyagramı. 

Tez çalışması için hazırlanan test düzeneğinde kullanılan motor sürücüsü akım 

kontrollü fırçasız doğru akım motoru sürücüsüdür. Sürücü girişine uygulanan 

referans akım sinyaline göre motor sargılarına akım uygulanmış olunur. Sistem 

tanımlama yöntemleri kullanılırken uygulanan akım sinyaline karşılık elde edilen 

motor konumları referans alınmıştır. Bu yüzden sistem transfer fonksiyonunun 

uygulanan akım fonksiyonu ile ölçülen kanatçık açısı değerleri arasındaki transfer 

fonksiyonu olması gerekir. Şekil 8’de verilen blok diyagramda akım değerinin 

oluştuğu kısım giriş, motor konumu çıkış olarak alınırsa sistemin transfer fonksiyonu 

(2.40) numaralı eşitlikteki gibi elde edilmiştir. Bu eşitlikte    zıt emk üretilmesini 

sağlayan akım değeridir ve motorun elektriksel kısmındaki kayıpların ihmal edilmesi 

ile devreden akan akım değerine eşittir. 
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 (2.40) 

Çıkış olarak motor konumu yerine kanatçık açısı alınarak (2.40) numaralı transfer 

fonksiyonu düzenlenirse (2.41) numaralı transfer fonksiyonu yazılabilir. 
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(2.41) 

Aktarma oranı ifadesinin kanatçık açısı değerine ve kol boyu uzunluğuna bağlı bir 

fonksiyon olduğunu daha önceden (2.14) numaralı denklemde verilmişti. Bu ifade 

(2.41) numaralı eşitlikte yerine yazılırak düzenlenip (2.42) numaralı eşitlikte 

verilmiştir. 
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(2.42) 

Sistem tanımlama yöntemleriyle model elde edilirken incelenen sistemin analitik 

model yapısının biliniyor olması kolaylık sağlamaktadır. Matematiksel modeli elde 

edilmeye çalışılan KTS’nin parametrelere bağlı analitik modeli bu aşamada 

oluşturulmuş oldu. Kanatçık açısı çıkış fonksiyonunu, motora uygulanan akım 

sinyalleri giriş fonksiyonunu olacak şekilde elde edilen KTS analitik transfer 

fonksiyonu (2.43) numaralı eşitlikteki gibidir. 
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(2.43) 

 

2.3 KTS’nin Tanımlanması 

Bir sistemin bilinen matematiksel denklemler kullanılarak modellenmesine analitik 

modelleme denir. Analitik modelleme, deneysel veriler yerine teorik eşitlikler 

yardımı ile oluşturulur. Fiziksel sistemler oldukça karmaşıktır, bu yüzden fiziksel bir 

sistemin analitik modellemeyle tam olarak modellenmesi mümkün değildir. Bu 

yöntemle oluşturulan denklemler bir yaklaşımdır. Analitik modelde parametrelerin 
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değerleri kataloglardan okunarak yerine yazılır veya deneysel ölçüm yapılarak 

değerleri tespit edilip daha sonra modelde kullanılır [8].  

Sistem tanımlamanın amacı; dinamik bir sistemden toplanan verileri kullanılarak bu 

sistemin matematiksel modelinin elde edilmesidir. Elde edilen modelin kompakt ve 

kullanılacağı amaç için yeterli niteliğe sahip olması gerekir. Sistem tanımlamanın 

genel yapısı Şekil 2.9’da gösterilmiştir. Bu şekilde gösterilen;  (   ile giriş sinyali, 

 (   ile gerçek sistem modeli ve  (   ile çıkış sinyalleri belirtilmiştir.  Gerçek 

sisteme giriş uygulanarak çıkışlar ölçülür. Daha sonra uygulanan giriş ve elde edilen 

çıkış değerleri sistemin matematiksel modelini elde etmek için kullanılır.   

 

Şekil 2.9 : Sistem tanımlama yönteminin temel yapısı [8]. 

Sistem tanımlama metodu olarak; eğri uydurma, en küçük kareler yöntemi veya 

bulanık yaklaşım kullanılabilir. Bu yöntemler en çok kullanılandır ve sistem 

tanımlama alanında birçok yöntem ve akademik çalışma mevcuttur [9].  

Sistem tanımlama yoluyla elde edilen modellerin fiziksel sistemi temsil etme başarısı 

büyük oranda giriş sinyalinin ne kadar uygun seçildiğine bağlıdır. Giriş sinyalinin 

genel olarak şu özelliklere sahip olması istenir: 

 Sistemin bütün dinamiklerini uyaracak bir sinyal olmalıdır. 

 Giriş sinyalinin genliği ölçüm alınan algılayıcının gürültüsünden çok 

daha büyük olmalıdır [10]. 

Literatürde sıkça kullanılan giriş sinyalleri ve genel özellikleri aşağıdaki gibidir:  

1. Birim dürtü sinyali (İng. impulse):  İdeal birim dürtü sinyali sonsuz küçük 

zaman diliminde sonsuz genliğe sahiptir ve her frekans cevabı ayrı bir 

genliktedir. Fiziksel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir sinyaldir 

fakat küçük zaman aralıklarında yüksek tepe değerine ulaşan sinyaller birim 

dürtü sinyali özeliğine yakın karakterdedir. Mekanik bir örnek olarak; sert bir 

nesne üzerine çekiç ile vurulması verilebilir. Bu sinyal büyük yapıların 

modellenmesinde kullanılır. Köprü, bina gibi yapıların modellerini çıkarmak 

için oldukça uygun bir sinyaldir. [2] 
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2. Beyaz gürültü sinyali (İng. white noise): Rastgele (random) sinyal olarak da 

bilinir. Genliği belli bir düzene göre değişmediği için bu şekilde 

isimlendirilmiştir. Teorik olarak, bütün dağılım boyunca düz bir frekans 

cevabının olması gerekir. Gerçek sistemlerde enerji sınırından dolayı bu 

durumun bütün frekansları kapsaması mümkün değildir bu yüzden bant 

genişliği belli bir aralıkta tutularak sisteme uygulanabilir. Beyaz gürültü 

sinyalinin en büyük avantajı belli bir aralıkta, uygulandığı sistemin bütün 

modlarını uyarabilir. Bu çok önemli bir özelliktir çünkü sayısal sistemlerde 

örnekleme periyodundan dolayı bazı frekanslarda sistem uyarılmamış olur. 

Bu yüzden beyaz gürültü sinyali elektronik sistemlerin tanımlanmasında 

sıkça kullanılır [2]. 

3. PRBS (İng. pseudo random binary sequence) : Aldığı değerler       

   (        gibi iki seviye arasında değişir. Bu seviye sinyal 

oluşturulurken seçilir bununla birlikte periyot ve tetikleme süreleri de sinyal 

oluşturulurken belirlenir. PRBS sinyalinin en büyük avantajı ayrık zamanlı 

sistemlerde kolayca oluşturulabilir olmasıdır [9].  

Bu tez kapsamında ele alınan KTS’de; referans girişi ve elde edilen çıkış, kanatçık 

açısı bilgileridir. Sistemdeki mekanik kısıtlardan dolayı kanatçık açısının değişim 

aralığı      olarak belirlenmiştir. Bu yüzden giriş sinyalinin büyüklüğü de 

sınırlanmış olur. Birim dürtü sinyali KTS’ye uygulanamamıştır. Beyaz gürültü ve 

PRBS sinyalleri kullanılarak sistem tanımlama yöntemleri gerçekleştirilmiştir. 

Sistem tanımlama metodunun ilk aşamasında veri toplama işlemi yapılmıştır. Veri 

toplama deneylerinde         programı ve             modülü kullanılmıştır. 

Bu programlardan, giriş sinyali oluştururken ve çıkış değerlerini kaydedilirken 

yararlanılmıştır. Sistem çıkışında toplanan veriler, artımlı bir kodlayıcı                

(İng. encoder) olan konum algılayıcısından elde edilen kanatçık açısı değerleridir. 

Giriş sinyalleri ise motora uygulanan akım değerleridir.  

Ek-1’de kanatçık tahrik sistemine giriş olarak uygulanan sinyallerin frekans bantları 

sunulmuştur. Frekans bantlarından da görüldüğü gibi sinyaller belirli bir bant 

genişliğinde sisteme uygulanır. Sinyallerin aldığı değerlerin sınırlandırılmasının en 

önemli sebebi ise mekanizmanın mekanik olarak sınırlandırılmış hareket 

kabiliyetidir.  
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Sistem tanımlama yöntemi ile kanatçık tahrik sisteminin matematiksel modeli 

çıkarılırken sistem doğrusal olarak kabul edilmiştir. FFT (İng. Fast Fourier 

Transform) sonuçları Ek-1’de verilen bu girişlere karşı elde edilen çıkışlar 

kaydedilerek ve çeşitli yöntemler kullanılarak sistemin matematiksel modeli 

oluşturulmuştur. 

Giriş sinyalleri seçilirken, sistemin mümkün olduğu kadar bütün modlarında 

uyarılmasına dikkat edilmiştir. Giriş sinyalinin seçilirken daha öncede bahsedildiği 

gibi giriş sinyalinin, sistemin bütün dinamiklerini uyaran ve sistemin frekans 

aralığında oluşan bütün sinyallerden daha güçlü bileşenlere sahip olmasına dikkat 

edilmiştir. Verilerin örnekleme periyodu 1 kHz olarak belirlenmiştir bu yüzden en 

yüksek 500 Hz örnekleme periyodu olan sinyal kullanılmıştır.  

Ek-1’de sunulan, giriş sinyallerinin frekans bantları incelendiğinde giriş sinyallerinin 

40 Hz mertebesine kadar genlikleri sonraki frekanslara göre oldukça büyük 

seçilmiştir. Belli bir değerden sonra uygulanan sinyallerin genliklerinin 

düşürülmesinin sebebi, sistemin deneme yanılma yoluyla görülen köklerinin bu 

değeri aşmayacağının önceden bilinmesidir. Matematiksel model çıkarılırken 

uygulanan giriş sinyallerinden biri model çıkarmak için kullanılırken başka bir sinyal 

modeli test etmek için kullanılmıştır. Giriş olarak kullanılacak sinyal seçildikten 

sonra sisteme uygulandığında ürettiği sistem çıkışı ile birlikte zamana bağlı olarak 

kaydedilmiştir. Kullanılan her bir yöntem için en uygun sonuçlar sistemin matematik 

modeli olarak alınmıştır. 

2.3.1 Sistem tanımlama arayüzü kullanılarak sistemin tanımlanması 

Tez çalışmasının bu aşamasında, KTS’nin doğrusal modelini elde etmek amacıyla 

        yazılımın                        arayüzü kullanılmıştır. Bu arayüzün 

kullanımı aşağıdaki aşamalardan oluşur. 

1. Veri toplama aşamasında elde edilen deneysel çıkış verileri ve sisteme 

uygulanan giriş sinyalleri          programı içerisinde çalışılan dosyaya 

vektör olarak yüklenir. 

2.                        arayüzünü açmak için komut satırına “ident” komutu 

yazılır.  
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3. Açılan kullanıcı arayüzünde “import data” bölümüne daha önceden 

kaydedilen giriş ve çıkış verileri yüklenir. Girilen verilerin vektör formatında 

olması gerekir. Veri setinin başlangıç zamanı olarak   s olarak girilir. 

Örnekleme zamanı ise ele alınan sistem için       s olarak belirlenmiştir.  

4. İlk üç aşama yapıldıktan sonra Şekil 2.10’da verilen arayüz kullanılmaya 

hazır olur. Bu aşamada sinyallerden biri model çıkarmak için “Working 

Data” olarak seçilir. Başka bir sinyal ise program tarafından türetilen 

modelin doğruluğunu test etmek için “validation data” olarak seçilir. 

5. Oluşturulacak model türünü seçmek için “estimate” bölümü kullanılır. KTS 

modelini elde etmek için “parametric model” seçilmiştir. 

6. KTS’ninbilinen model yapısı (2.41) numaralı eşitlikteki gibidir. Bu ifade 

daha basit halde yazılarak (2.44) numaralı eşitlikteki gibi ifade edilmiştir. 

Sistemin iki kutbunun olacağı ve sistemde sıfır olmayacağı bu eşitlikte 

görülmektedir. Bu yüzden ARX (AutoRegresive model with eXternal input) 

model yapısında kutup mertebesi olarak 2, sıfır mertebesi olarak 1 girilir. Bu 

durumda elde edilen model ARX211 türünde bir model olacaktır [8]. 
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(2.44) 

Elde edilecek modelin ayrık yada sürekli zamanlı olarak bulunmasının aynı sonuca 

götüreceği görülmüştür. Bunun nedeni örnekleme frekansının 1 kHz olarak 

seçilmesidir. Bu değerin yüksek olmasının avantajından yararlanılarak sistemden 

elde edilen veriler ayrık zamanlı olmasına rağmen sürekli bir model olarakta kabul 

edilebilir.  

Ayrıca bu iki model arasında, tututculu dönüşümler kullanılarak geçişler 

mümkündür. 

Genel ayrık bir sistemden sürekli model tahmin edilemez fakat KTS modelini 

sıfırıncı dereceden tutucu (İng. zero order hold, ZOH) kullanarak ayrıklaştırırsak 

(2.45) numaralı ayrık model  elde edilir. Bu durumda (2.45) numaralı eşitlikteki ayrık 

transfer fonksiyonu katsayıları ve gerekli matematiksel işlemler yapılarak   ( ) 

ayrık transfer fonksiyonundan  (   sürekli modeli elde oluşturulabilir.  
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Şekil 2.10 :                        kullanıcı arayüzü. 

(2.44) numaralı transfer fonksiyonu KTS’nin sürekli zamanlı, birinci tip, ikinci 

derece modelini temsil etmektedir.  

(2.45) numaralı transfer fonksiyonu ise sürekli zamanlı modelin sıfırıncı derece 

tutucu kullanılarak ayrıklaştırılmış halini temsil etmektedir.  

Bu eşitlikte,          s  ve örnekleme periyodunu temsil etmektedir.   
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 (2.45) 

Çizelge 2.3’te, sistem tanımlama arayüzü kullanılarak elde edilen  ARX211 modeli 

sonuçları ve yüzde uyum değerleri sunulmuştur. 
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Çizelge 2.3 : ARX211 modeli transfer fonksiyonları ve yüzde uyumları. 

 

 

 

Giriş  Verisi 

 

Sürekli Zaman Transfer 

Fonksiyonu Katsayıları 

 

 

Ayrık Zaman Transfer 

Fonksiyonu Katsayıları 

 

 

Uyum(%) 

 

Wnoise0 
   = 11.666 

   =   0.028356 

  (   = 1 - 0.9216     - 0.07843     

  (   = 0.005799     

 

79.1 

 

Wnoise0N 
    = 12.4 

   =   0.0317 

  (   = 1 - 0.9227     - 0.07734     

  (   = 0.005775     

 

78.05 

 

Wnoise1 
    = 11.6 

   =  0.1566 

  (  = 1 - 0.9724      - 0.0276     

  (   = 0.005378     

 

90.3 

Wnoise2 
   =9.1026 

   = 0.034127 

  (   = 1 - 0.9342     - 0.06584     

  (   = 0.004943     

 

78.2 

Wnoise2N 
   = 9.0688 

   =  0.034876 

  (   = 1 - 0.9348     - 0.06522     

  (   = 0.004729     

 

70.3 

Wnoise3a 
  = 17.3 

   =  0.0213 

  (   = 1 -     + 0.0002172     

  (   = 0.005116     

 

86.1 

Wnoise3b 
   = 15.68 

   =  0.0196 

  (  = 1 - 0.9912     - 0.008894     

  (   = 0.004812     

 

87.8 

PRBS0a 
   = 17.3 

   =  0.03 

  (   = 1 - 0.8442      - 0.1559     

  (   = 0.01034     

 

86.4 

PRBS0b 
   = 24.72 

   =  0.04 

  (   = 1 - 0.8572     - 0.1433     

  (   = 0.01128     

 

89.1 

PRBS1 
   = 17.324 

   =  0.033039 

  (   = 1 - 0.906     - 0.09416     

  (   = 0.006549     

 

 94.5 

PRBS2 
   = 4.9959 

   =  0.0079994 

  (   = 1 - 0.9597     - 0.0403     

  (   = 0.00357     

 

93.9 

Uni0 
   = 19.107 

   =  0.023054 

  (   = 1 - 1.149     + 0.1491     

  (   = 0.0001165     

 

75.7 

Uni1 
   = 18.557 

   =  0.028918 

  (   = 1 - 1.136     + 0.1357     

  (   = 0.0001272     

 

76.9 
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Bu modeller için sürekli zaman modeli ve ayrık zaman modeli beraber verilmiştir. 

Sistem transfer fonksiyonu (2.45) numaralı eşitlikteki parametreleri elde edecek 

şekilde Çizelge 2.3’te sunulmuştur. Performans ölçütü olarak kullanılan yüzde uyum 

formülü:            (    (   (    (         (          (      

şeklinde tanımlanır. Burada y sistem çıkışı,    modelden elde edilen çıkış, cov, 

      ®
 kovaryans matrisidir [3]. 

ARX211 Discrete-time IDPOLY model    (    (       (    (       (   

Herbir giriş sinyali için diğer sinyalleri sırayla test verisi olarak kullanılarak en 

yüksek benzerlik oranının oluştuğu şekilde toblodaki ilgili yere yazılmıştır. Çizelge 

2.3’te sunulan sonuçlar incelendiğinde en yüksek uyum oranının koyu renkle 

belirtilen PRBS1 sinyali kullanılarak elde edildiği görülür. Giriş sinyali olarak 

PRBS1 işareti, elde edilen modeli doğrulamak için PRBS0b işaretinin seçildiği 

durumda bu uyum ortaya çıkmıştır. Elde edilen KTS transfer fonksiyonu (2.46) 

numaralı eşitlikte verilmiştir. 

 
 (      

       

 (            
 

(2.46) 

                       arayüzü kullanılarak elde edilen en yüksek yüzde uyum 

değerinin oluştuğu giriş sinyali, ve elde edilen model çıkış sonuçları Şekil 2.11’de 

verilmiştir. 

 

   Şekil 2.11 :  En yüksek bezerlik orananına sahip model çıkışı ve toplanan veriler. 
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2.3.2 Proses model benzetimi sistemin tanımlanması 

KTS’nin analitik modeli parametrelere bağlı olarak daha önceden oluşturulmuştu. Bu 

model         sistem tanımlama araç kutusundaki “Process Model” (İng. proses 

model) yapısına eşdeğerdir.  

Her iki sistem de ikinci derece, sıfırı bulunmayan ve     noktasında kutbu bulunan 

sistem yapısındadır. Bu benzerlikten yararlanılarak Ek-1 de sunulan giriş sinyalleri 

yardımıyla KTS’nin matematiksel modeli çıkarılmıştır.  

Çizelge 2.4’de elde edilen sonuçlar sunulmuştur.  

Proses model yaklaşımı ile sistem tanımlanırken transfer fonksiyonunun (2.44) 

numaralı denklemdeki gibi olduğu varsayılmıştır.  

Bu yöntem kullanılarak elde KTS transfer fonksiyonu (2.47) numaralı denklemde 

verilmiştir. 

 
 (      

        

 (          
  (2.47) 

Bu yöntem kullanılarak elde edilen transfer fonksiyonu, sistem tanımlama arayüzü 

kullanılarak elde edilen transfer fonkisyonu ile karşılaştırlırsa; sürtünme ( ) değerin 

daha büyük olduğu görülür.  

Model yaısında meydana gelebilecek değişimlerin kontrol sistemi yasına dahil 

edilmesinin en önemli nedenlerinden biri olan model değişimleri bu sistem 

tanımlama metodunda ortaya çıkmıştır. 

Bu sistemdeki    ve    değerleri orantısal olarak değişmiştir.  

Yüzde olarak uyumu en yüksek olan giriş sinyali ve bu giriş uygulanarak elde edilen 

çıkış kanatçık açısı değerleri Şekil 2.12’de verilmiştir. Bu şekil incelendiğinde belirli 

bir zamana kadar oldukça benzer sonuçlar elde edilmişken daha sonra sistem yapısı 

değiştiği için sonuçlarda farklılaşmaya başlamıştır.  

Bu sistemde göz önüne alınan zaman değeri belirli iki zaman dilimi arasında tercih 

edilmiştir.   

Sistemde meydana gelen değişimler model yapısının değişmesine neden olmuştur. 

Bu durum doğrulama verisi olarak PRBS1 verisinin, giriş verisi olarak PRBS0b 

sinyalinin seçildiği durumda ortaya çıkmıştır. 
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Çizelge 2.4 : Proses model yaklaşımı transfer fonksiyonu ve yüzde uyumları. 

 

 

Giriş  Verisi 

 

 

Sürekli Zaman Transfer 

Fonksiyonu Katsayıları 

                                                  

 

 

Uyum(%) 

 

Wnoise0 8.6                                        0.0256             73.40 

Wnoise0N 10.38                                    0.0249            76.40 

Wnoise1 14.0772                                0.0247            71.50 

Wnoise2 14.7699                                0.0342            64.58 

Wnoise2N 9.2185                                  0.0208            54.30 

Wnoise3a 22.6358                                0.0442            78.40 

Wnoise3b 20.0321                                0.0309            83.50 

PRBS0a 12.39                                    0.0252           77.47 

PRBS0b 15.472                                  0.0087           94.22 

PRBS1 17.459                                  0.0349           87.87 

PRBS2 20.5318                                0.0387           94.20 

Uni0 22.21                                    0.0333           60.41 

Uni1 22.05                                    0.0322            61.37 

 

 

Şekil 2.12 Proses model en yüksek benzerlik oranlı model ve gerçek veri. 
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2.3.3 Box-Jenkins model yapısı benzetimi sistemin tanımlanması 

BJ model yapısı en genel model şeklini tanımlar. Bu model yapısında sistemdeki 

hatalar polinom şeklinde ayrıca modellenir. Böylece bozucu etkilerin modeli sistem 

modelinden ayrı olarak modellenmiş olur. BJ model yapısının, sistem üzerinde 

dinamik değişikliklere sebep olan bozucuların olduğu durumlarda kullanılması 

uygundur. Model yapısı (2.48) numaralı eşitlikte verildiği gibidir [10]. 

 
   (    

   (  

   (  
   (     )  

   (  

   (  
   (    (2.48) 

Burada k pozitif bir tam sayı olmak üzere; 

   (   : sistem çıkışı,  

   (   : sistem girişi, 

          : sistem gecikmesi, 

   (   : sistem bozucu etkisi, 

ifadelerini temsil etmektedir.   

   (  ,    (  ,    (  ,    (  , ayrık sistem parametresi   ye bağlı polinomlardır ve 

açık halleri (2.49, 2.50, 2.51 ve 2.52) numaralı eşitliklerde verilmiştir. 

    (          
           

 (       (2.49) 

    (         
        

      (2.50) 

    (         
        

       (2.51) 

    (         
        

      (2.52) 

Şekil de BJ model yapısının sinyal akış diyagramı sunulmuştur. Bu diyagramda;     

ve     gösterimleri yardımcı değişkenleri temsil etmektedir. 

         sistem tanımlama araç kutusunda model türü olarak Box-Jenkin (BJ) 

seçilerek elde edilen sistem tranfer fonksiyonları ve yüzde olarak benzerlik oranları 

Çizelge 2.5’te sunulmuştur. 
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Şekil 2.13 : BJ model yapısının sinyal akış diyagramı [9]. 

 

Çizelge 2.5 : BJ sistem modeli katsayıları ve yüzde uyumları. 

 

 

Giriş  Verisi 

 

 

Sürekli Zaman Transfer 

Fonksiyonu Katsayıları 

                                                 

 

 

Uyum(%) 

 

Wnoise0 -2.845                                   0.0002            -0.3 

Wnoise0N 10.81                                    0.0219          81.86 

Wnoise1 14.32                                    0.0247           76.45 

Wnoise2 8.38                                      0.0245           73.55 

Wnoise2N 3.37                                      0.0137            35.94 

Wnoise3a 18.19                                    0.0322           78.50 

Wnoise3b 16.75                                    0.0345            80.55 

PRBS0a 16.19                                    0.0320           81.25 

PRBS0b 18.33                                    0.0315            81.76 

PRBS1 17.45                                    0.0339           82.94  

PRBS2 7.45                                      0.0232           67.87 

Uni0 0.18                                      0.0015           2.68 

Uni1 0.26                                      0.0008           2.96 

 

Çizelge 2.5’te verilen, BJ modeli için elde edilen sonuçlar incelendiğinde en yüksek 

uyum oranının koyu renkle belirtilen PRBS1 sinyali kullanılarak elde edildiği 

görülür. Giriş sinyali olarak PRBS1 işareti, elde edilen modeli doğrulamak için 
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Wnoise3a işaretinin seçildiği durumda bu uyum ortaya çıkmıştır. Elde edilen transfer 

fonksiyonu; En yüksek benzerlik oranının elde edildiği giriş ve test sinyalleri Şekil 

2.14’de verilmiştir. 

BJ model yaklaşımı ile sistem tanımlanırken transfer fonksiyonunun (2.45) numaralı 

denklemdeki gibi olduğu varsayılmıştır. Bu yöntem kullanılarak elde KTS transfer 

fonksiyonu (2.53) numaralı denklemde verilmiştir. 

 
 (      

      

 (          
  

(2.53) 

 

Şekil 2.14 : BJ modeli ile en yüksek bezerlik oranlı giriş sinyali ve model çıkışı. 

2.3.4 Motor konum verileri kullanılarak sistemin tanımlanması 

Kanatçık tahrik sisteminin kullandığı mühimmatın kanatçığı üzerinde bulunan ve 

doğrudan kanatçık açısını ölçen bir algılayıcı bulunmamaktadır. Kanatçık açısını 

sisteme geri beslemek için kullanılan artımlı kodlayıcı mühimmattaki mekanik 

yerleşim problemlerinden dolayı doğrudan motor miline bütünlenmiştir. 

Kodlayıcıdan okunan konum bilgileri, sabit bir değerde olduğu kabul edilen aktarma 

oranına bölünerek kanatçık açısı değerleri hesaplanmaktadır. Fakat tez çalışması için 

tasarlanan test düzeneğinde, doğrudan kanatçık üzerine artımlı bir kodlayıcı 

bütünlenmiştir. Bu yüzden kanatçık açısının değerleri kodlayıcıdan okunan değerler 

olarak alınmıştır.  

Bu bölüme kadar yapılan sistem tanımlama yöntemleri, kanatçık üzerinde bulunan 

kodlayıcıdan okunan konum çıkışları ile motora referans olarak girilen akım 
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sinyalleri arasındaki transfer fonksiyonlarını oluşturmak için yapıldı. Bu aşamada ise 

motor mili üzerinde bulunan kodlayıcıdan okunan konum çıkışları ile motora 

referans olarak girilen akım sinyalleri arasındaki transfer fonksiyonları 

oluşturulmuştur.  

Bu durumda sistemin blok diyagramı Şekil 2.15’deki gibi çizmiştir. Blok diyagramda 

görülen modelin (2.44) numaralı eşitlikte verilen sistem modeli ile aynı formatta  

olduğu varsayılarak daha önceki üç yöntemde de kullanılan transfer fonksiyonu 

referans alınmıştır.  

Bu transfer fonksiyonu, motor konumu çıkış fonksiyonu olacak şekilde düzenlenerek 

(2.54) numaralı eşitlikte verilmiştir. 

 

Şekil 2.15 : Motor konum çıkışı için sistem blok diyagramı.  

Blok diyagramdan da görüldüğü gibi referans akım değerlerinin motorun elektrik 

eşdeğer devresindeki direnç ve bobin değerlerinden bağımsız olduğu anlaşılır.  

Bu varsayım, kullanılan motor sürücüsü akım kontrollü bir sürücü olduğu için ve 

motorun katalog değerinde verilen motor moment ve hız katsayıları eşit olduğu için 

bir hataya yol açmayacaktır [11], [12].   

 

 (   
  

  
  

  

 

 (
 
    )

 
  

 (      
  (2.54) 

Motor konumu verileri kullanılarak sistem modeli elde edilirken          

programının sistem tanımlama arayüzü kullanılmıştır.  

Giriş sinyali olarak PRBS ve White Noise sinyalleri tercih edilmiştir [9].  

Ek-1’de veri toplamak için kullanılan giriş sinyallerinin frekans bantları sunulmuştur.  

Çizelge 2.6’da elde edilen transfer fonksiyonları ve benzerlik oranları verilmiştir.  
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Çizelge 2.6 : Motor konum verileri için sistem modeli katsayıları ve yüzde uyumları. 

 

 

Giriş  Verisi 

 

 

Sürekli Zaman Transfer 

Fonksiyonu Katsayıları 

 

 

                                          

 

 

Uyum(%) 

 

identFemsan_Wnoise0                                       0.0371          89.2 

identFemsan_Wnoise0N 2583.6                                 0.0205            89.7 

identFemsan_Wnoise0S 1553.8                                 0.0540        84.2 

identFemsan_Wnoise1 1452.8                                 0.0222 91.63                          

identFemsan_Wnoise1N 1938.9                                 0.0508       79.3 

identFemsan_Wnoise1S 1212                                    0.9341         80.9 

identFemsan_Wnoise2 1678                                    0.0199         87.7                          

identFemsan_Wnoise2N 2469.2                                 0.0414             88.2 

identFemsan_Wnoise2S 1558.2                                 0.0569        92.1 

identFemsan_PRBS0 2937.2                                 0.0310       70.65 

identFemsan_PRBS0N 3143                                    0.0386       60.06 

identFemsan_PRBS0S 1829.9                                 0.0274       90.75 

identFemsan_PRBS1 1857.2                                 0.0115      90.08 

identFemsan_PRBS1N 2270.9                                 0.0208      91.08 

identFemsan_PRBS1S 1437.1                                 0.0160         86.58 

 

En yüksek benzerlik oranı, giriş olarak identFemsan_Wnoise2S sinyalinin ve test 

verisi için identFemsan_Wnoise2 sinyalinin kullanıldığı modelde elde edilmiştir. 

Şekil 2.16’da bu durumun elde edildiği model çıkışları ve giriş sinyalleri verilmiştir. 

Bu yöntemle oluşturulan sistem modeli (2.55) numaralı denklemde sunulmuştur. 
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 (      

       

 (          
  (2.55) 

 

Şekil 2.16 : Motor konumu için en yüksek bezerlik oranlı giriş sinyali ve çıkışı. 

 

2.4 Modellerin PI Kontrolcü Kullanılarak Gerçek Sistem İle Karşılaştırılması 

Bu bölüme kadar KTS matematik modelini oluşturmak için dört farklı yöntem 

kullanılarak her bir yöntem için en yüksek uyum oranına sahip olan modeller 

belirlenmiş oldu. Elde edilen bu transfer fonksiyonlarını, sistemi test etmek için hazır 

bulunan test düzeneğindeki gerçek sistemle karşılaştırarak bu modeller içinde gerçek 

sisteme en yüksek oranda benzerlik gösteren model seçilmiştir. Bu modellerin gerçek 

sisteme benzerliklerini test etmek amacıyla    kontrolcü kullanarak sistem cevapları 

incelenmiştir. İlk olarak, laboravuar ortamında test amacıyla hazırlanan KTS’ye     

lik birim basamak sinyalini şeklinde kanatçık konumunu takip etmek için    türünde 

kontrolcü tasarlanmıştır. Daha sonra sistem tanımlama yöntemleriyle elde edilen dört 

farklı model için         ,           ortamında oluşturulan benzetim 

modellerine gerçek sistem için uygulanan aynı kontrolcü katsayıları girilmiştir. 

Sisteme en yüksek kanatçık açısı değeri olan    ve en düşük kanatçık açısı değeri 

     olan bir sinyal uygulanmıştır. Aynı giriş sinyali benzetim için kullanılan 

          ortamında elde edilen modellerin tamamına uygulanmıştır. 

Yapılan benzetim çalışmaları ve gerçek sistemden kapalı çevrim sonucunda elde 

edilen veriler aynı grafik üzerinde incelenerek her bir model ve gerçek sistemde, 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-2000

-1000

0

1000

2000


k
  
[D

e
re

c
e

]

 

 
Gerçek çıkış

Model çıkışı

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-4

-2

0

2

4

A
k
ım

  
[A

]

Zaman  [s]



42 

 

referansın takip edilebilmesi için gerekli akım değerleri de her bir durum için 

benzerlik oranlarına göre değerlendirilmiştir.  

Kapalı çevrim referans takibi ve çekilen akım miktarı beraber değerlendirilerek 

yapılan benzetim ve testler sonucunda sisteme en yakın modelin, sistem tanımlama 

arayüzü kullanılarak elde edilen model olduğu sonucuna varılmıştır.  

Böylece sistem tanımlama yöntemleri kullanılarak elde edilen nihai KTS transfer 

fonksiyonu  (2.56) numaralı denklemde verilmiştir. 

 
 (      

       

 (         
 (2.56) 

Şekil 2.17’de benzetim çalışması ile seçilen model üzerinde yapılan ve gerçek sistem 

üzerinde deneysel olarak yapılan test sonucunda orataya çıkan benzerliği göstermek 

amaçlı yapılan kapalı çevrim    kontrolcülü model ve sistemden elde edilen sonuçlar 

verilmiştir.  

Bu grafik elde edilirken oransal kazanç,      ve tümlevsel kazanç katsayısı,  

       olarak seçilmiştir. 

 

Şekil 2.17 : Modelin    kontrolcü kullanarak gerçek sistem ile karşılaştırılması. 
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3.  KONTROL SİSTEMİ TASARIMI 

3.1     Kontrolcü Tasarımı 

Uygulama kolaylığı ve basit yapılı olmasından dolayı en çok kullanılan kontrolcü 

türlerinden olan     (                                              kontrol 

yöntemi, kapalı çevrim sistemlerde referans girişi ile çıkış olarak ölçülen değer 

arasındaki farka göre kontrol sinyali üretir. 

    kontrolcü oransal (  , tümlevsel ( ) ve türevsel ( ) kazanç katsayıları ile hata 

sinyalini istenilen forma getirmeye çalışır.   katsayısı hata sinyali ile doğrudan 

çarpılır.   katsayısı ile hatanın belli aralıklardaki toplamı ve   katsayısı ile hatanın 

zamana göre değişimi çarpılır. 

Kontrolcü yapısında integral alınan işlem ile sistemde oluşabilecek kalıcı durum 

hatalarını sıfırlanmaya çalışılırken, türev işlemi ile anlık hata değerlerindeki değişimi 

yok edilmesi amaçlanır [10]. 

Türev işleminin kullanılmadığı   , oransal ve tümlevsel kontrolcü yapısı, konum ve 

hız kontrolünün yapıldığı sistemlerde sıklıkla kullanılmaktadır. 

KTS için Şekil 3.1’de verilen blok diyagram kullanılarak tasarlanan     kontrolcü 

transfer fonksiyonu; 

 
 (      

  

 
     (3.1) 

denklemindeki gibi oluşturulmuştur.  

Bu denklemde    ,   ,    sembolleri sırasıyla oransal, tümlevsel ve türevsel kazanç 

katsayılarını,    ise sisteme etkiyen bozucu momentleri göstermektedir. 

Şekil 3.1’de verilen blok diyagramda verilen, referans kanatçık açısı girişine karşılık 

çıkış kanatçık açısı değerlerini veren kapalı çevrim transfer fonksiyonu aşağıdaki 

gibi elde edilir: 
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   (  

  (  
  

                           

    (            (          (         
 (3.2) 

Bu transfer fonksiyonu incelendiğinde sistemin iki sıfırı ve üç kutbunun bulunduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 3.1 :     kontrol yöntemi için KTS kapalı çevrim blok diyagramı. 

Kapalı çevrim transfer fonksiyonu elde edildikten sonra bu fonksiyonun karakteristik 

denkleminin kökleri; bir başka deyişle kapalı çevrim kutupları belirlenen başarım 

kriterine göre kontrolcü       katsayıları seçilerek belirlenir.  

Literatürde kutup yerleştirme amacıyla kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur [13]. 

Bu yöntemlerden biri de, kutupları Butterworth ve Chebyshev polinomları başta 

olmak üzere belirli polinomlar kullanılarak yerleştirilmesidir.  

Böylece sistem kutupları istenilen bant genişliğini sağlayacak şekilde seçilmiş olur 

[14].  

Bu tez çalışması kapsamında, sistem cevabındaki aşımları en aza indiren Butterworth 

polinomu kullanılmıştır. Sönüm oranı         alınarak oluşturulan üçüncü 

dereceden Butterworth polinomu aşağıdaki gibi yazılabilir [1]: 

 
  (    

  

  
 
 

   

  
 
 

  

  
   (3.3) 

Yukarıdaki denklemde        ,       cinsinden kontrol sisteminin bant 

genişliğini göstermektedir. 
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Denklem 3.2’de verilen kapalı çevrim transfer fonksiyonunun paydası Denklem 

3.3’de eşitlenirse   ,   ,    katsayıları aşağıdaki ardışık üç denklemde verildiği gibi 

elde edilir: 

 
    

    
 

  
 (3.4) 

 
    

   
 

  
 

(3.5) 

 
    

      

  
 

(3.6) 

Yukarıdaki eşitliklerde kullanılan    ve   değerleri sistem tanımlama yoluyla elde 

edilen KTS modeli katsayılarıdır.  

KTS için          olarak alınarak; 

         ,             ,             (3.7) 

olarak hesaplanmıştır. 

Bu aşamaya kadar tasarımı yapılan sürekli zamanlı     kontrolcünün gerçek sistem 

üzerinde kullanılabilmesi için ayrık zamanlı kontrolcü haline getirilmesi gerekir. 

Kontrolcü yapısındaki integral ve türev ifadelerinin ayrık zamanlı sistem üzerinde 

uygulanabilmesi için hata sinyali girişine karşılık kontrolcü çıkışını verecek şekilde 

transfer fonksiyonu olarak yazılmış olmaları gerekmektedir.  

İntegral işleminin transfer fonksiyonu poligonal integrasyon yöntemi olarak 

adlandırılan aşağıdaki formül kullanılarak yapılmıştır [13]: 

 
                                 

(                    

 
 (3.8) 

Bu ifadenin matematiksel gösterimi ise Denklem 3.9’da verilmiştir. 

  (  

 (  
 

  

   
 (

   

   
 

  

   
)
 

 
   

  (    

 (    
 (3.9) 

Yukarıdaki denklemde    örnekleme periyodunu,   hata sinyalini ve   kontrol 

sinyalini temsil etmektedir. Türev işlemi ise Denklem 3.10’da verildiği gibi ayrık 

zamanlı transfer fonksiyonu olarak yazılabilir. 
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 (   

  (  

  
 

 (      ((       

  
     

 (  

 (  
 

(    

   
 (3.10) 

    kontrolcü yapısındaki tümlevsel ve türevsel ifadeler elde edildikten sonra 

kontrolcünün ikinci derece transfer fonksiyonu,  

  (  

 (  
    

    (    

 (    
 

  (    

   
 (3.11) 

Denklem 3.11’deki eşitlikten yararlanılarak Denklem 3.12’deki gibi elde edilir. 

  (  

 (  
 

(              
 )   (              

 )     

    (    
 (3.12) 

Denklem 3.11’de verilen ayrık zamanlı     kontrolcünün blok diyagram şeklinde 

gösterimi Şekil 3.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.2 : Ayrık zamanlı     kontrolcü blok diyagramı. 

Kontrolcü katsayıları elde edildikten sonra         yazılımının           

bölümü kullanılarak bilgisayar benzetimi Şekil 3.3’de verildiği gibi yapılmıştır.  

Bu benzetim çalışması için    ’inci saniyede sisteme        bozucu moment 

uygulanmıştır. Uygulanan referans sinyalini en büyük genliği     olarak 

uygulanmıştır. Bu benzetim çalışması sonucunda elde edilen referans takibi ve 

kontrolcü çıkış akımları Şekil 3.4’de verilmişitir.   
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Şekil 3.3 : Ayrık zamanlı     kontrol sistemi bilgisayar benzetimi. 

 

Şekil 3.4 : Ayrık zamanlı     kontrol sistemi bilgisayar benzetim sonuçları. 

3.2 Gürbüz Kontrolcü Tasarımı 

Sistem yapısında bulunan bozucu etkiler ve belirsizlikler, geleneksel kontrol 

yöntemlerinin performanslarını düşürmektedir. Böyle durumlarda gürbüz kontrol 

yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Gürbüz kontrol yöntemleri kullanılırken 

belirsizliklerin kontrolcü yapısına dâhil edilmesi, sistemde olabilecek muhtemel 

değişimlerin kontrolcü performansını düşürmesini engellemektedir. Gürbüz kontrol 

yönteminin kullanılması sonucunda ortaya çıkan kontrolcü yapısı çoğunlukla yüksek 
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mertebedendir. Bu yöntemin ortaya çıktığı ilk dönemlerde gürbüz kontrol 

sistemlerinin kullanımını zorlaştıran bu durum, belirli mertebe indirgeme yöntemleri 

kullanılarak daha düşük mertebeden kontrolcülere dönüştürülerek çözülmüştür. 

Ayrıca, günümüzde kullanılan yüksek hızlı işlemciler kullanılarak yüksek mertebeye 

sahip kontrolcüler, herhangi bir indirgeme işlemi yapılmadan tasarlandığı haliyle 

rahatlıkla kullanılabilmektedir [6]. 

Benzetim çalışması yapılırken KTS’ye uygulanacak en büyük akım değerinin      

olacağı kabul edilmiştir. 

Gürbüz kontrolcü tasarımında amaç; diğer kontrol yöntemlerinde olduğu gibi sistemi 

istenilen başarım kriterleri düzeyinde çalıştırmak ve sistemde var olan gürültü, 

bozucu etki ve belirsizliklerin sistem performansına olan etkilerini izin verilen 

değerin altında tutmaktır.  

Sistem yapısında bulunan ve tanımlanabilen bütün etmenler göz önüne alınarak 

genelleştirilmiş sistem transfer fonksiyonu elde edilir. Daha sonra oluşturulan bu 

sistemi istenilen performansta çalıştırmak için kontrolcü tasarlanır. 

 

Şekil 3.5 : Gürbüz kontrolcü tasarımı genel blok diyagramı. 

   gürbüz kontrolcü tasarımın genel amacı;  ’yi kararlı halde tutan veya karalı hale 

getiren ve sistem giriş sinyalleri  ’den sistem çıkış sinyalleri  ’ye olan transfer 

fonksiyonun    normunu en düşük değere indiren, uygun ve gerçekleştirilebilir   

kontrolcüsünün tanımlanmasıdır [14].  

Bu tez çalışmasında, sistem modelin elde edilmesi ve bu sisteme uygun gürbüz 

kontrolcünün tasarlanması için         yazılımında hazır bulunan “       ” 

fonksiyonu kullanılmıştır. 
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Tasarlanan gürbüz kontrolcünün başarım oranı;   sistemi oluşturulurken tanımlanan 

gürültü ve belirsizlik gibi sistem üzerinde etkili olan etmenlere ve bu etmenlerin 

ölçütlerinin doğru şekilde belirlenmesine bağlıdır.         yazılımı kullanılarak 

yapılacak olan gürbüz kontrolcü tasarımında bilinmesi gereken iki önemli durum söz 

konusudur. 

i.         yazılımında hazır olarak bulunan fonksiyonlar 

yardımıyla kontrolcü tasarlanırken, Şekil 3.5’de verilen   sistem 

girişlerinin birim büyüklükte bir sinyal olduğu bilinmelidir. Bu 

yüzden    sinyallerinin bağlı olduğu bloklar bu sinyalleri istenilen 

yapıda bir fonksiyon haline getirecek şekilde oluşturulmalıdır. 

ii. Şekil 3.5’de verilen   sistem çıkışlarının,         yazılımında 

hazır bulunan fonksiyonlar yardımıyla kontrolcü tasarlanırken 

bütün frekans değerleri için birim büyüklükte bir sinyal olduğu 

kabul edilir. Bu yüzden sistem çıkışlarıyla ilgili bloklar 

kendilerine gelen sinyali her frekans değerinde birim büyüklüğe 

indirgeyecek şekilde oluşturulmalıdır. 

Gürbüz kontrolcü tasarımı yapılacak sistemin çalışması istenilen frekans aralığı ve 

bant genişliği biliniyorsa, ağırlık fonksiyonlarının frekansa bağlı olarak seçilmesi 

daha doğru bir yaklaşım olur. Böylece, baskın olan frekans değerlerinde daha iyi 

sonuçlar elde edilmiş olur. Örnek olarak, KTS sisteminde düşük frekanslarda yüksek 

hassasiyet isteri olduğu için ağırlık fonksiyonu olarak düşük geçirgen bir filtre tercih 

edilebilir. Bu sayede, tasarlanan kontrolcü sistemi yüksek frekans değerlerinde 

kontrol etmeye çalışmaz ve kontrolcü performans düşüşü problemi ile karşılaşılmaz 

[6]. 

KTS için tasarlanan gürbüz kontrolcü Şekil 3.6’da verilen blok diyagram referans 

alınarak tasarlanmıştır. Kontrol sisteminin tasarlanması için gerekli olan 

genelleştirilmiş sistem modeli bu şekil kullanılarak çıkarılmıştır.  

Ortaya çıkan genelleştirilmiş sistem ve kontrolcü giriş ve çıkış sinyalleri ise Şekil 

3.7’de verilmiştir. Matematiksel olarak sistem giriş ve çıkışlarının fonksiyon halinde 

yazımı; 
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[
  

  

 
]     [

  

  

 
] (3.13) 

eşitliğindeki gibi yazılabilir. Bu denklemde;   genelleştirilmiş sistem yapısı, 

      belirsizlik kanalı,       performans kanalı olarak isimlendirilir.  

Yapısal belirsizlik  ,  

                             (3.14) 

olarak yazılabilir. 

Şekil 3.6 ve Şekil 3.7’de verilen blok diyagramda görülen sinyaller ve tanımları 

Çizelge 3.1’deki gibidir. 

Çizelge 3.1: Sistem giriş ve çıkış sinyalleri. 

Sinyal Tanım 

   Referans kanatçık açısı ağırlık fonksiyonu 

   Hata sinyali ağırlık fonksiyonu 

   Eyleyici akım limiti ağırlık fonksiyonu 

   Sisteme etkiyen bozucu moment ağırlık fonksiyonu 

   Konum ölçüm hatası ağırlık fonksiyonu 

   Model belirsizliği 

   Referans sinyali girişi 

   Sistem bozucu etki girişi 

   Kodlayıcı üzerindeki gürültü 

   Normalize edilmiş hata sinyali çıkışı 

   Normalize edilmiş kontrol sinyali çıkışı 
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Şekil 3.6 : Gürbüz kontrol sistemi blok diyagramı. 
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KTS için tasarlanan gürbüz kontrol sisteminin amacı; belirsizlikler altında mümkün 

olan en iyi ölçüde   ,         ile gösterilen ve sırasıyla referans sinyali, sistem 

bozucu etki girişi ile kodlayıcı gürültüsünün KTS üzerindeki etkilerini bastıracak bir 

  kontrolcüsünün bulunmasıdır. Başka bir ifade ile      ’yi azaltacak bir 

kontrolcünün bulunmasıdır. Burada      , sırasıyla hata sinyalinin ve kontrolcü 

çıkış sinyalinin cezalandırılmasını temsil etmektedir.  

 

Şekil 3.7 : KTS gürbüz kontrolcü genelleştirilmiş sistem şeması. 

Gürbüz kontrolcü tasarımının amacını matematiksel olarak;   

    
 (  

             

‖   ‖  (3.15) 

  kontrolcüsünün bulunması olarak ifade edilebilir.  Denklem 3.16’de yer alan    , 

  ve  ’nin doğrusal kesirli dönüşümüdür ve  

        (     (3.16) 

şeklinde yazılabilir. Bu denklemde    (  doğrusal kesirli dönüşüm (ing. linear 

fractional transformation) fonksiyonu olarak bilinir ve Bölüm 1’de anlatılmıştı. 

Denklem 3.16’de verilen eşitlik daha açık bir şekilde yazılıp;  

 [
  

  
]

⏟
 

      [
  

  
]

⏟
 

, burada        (         
(3.17) 
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olarak düzenlenebilir.  

   gürbüz kontrolcüsü,  ’dan (  ,   )  ’ye  (  ,   ) olan transfer fonksiyonunun 

sonsuz normunu minimize ederek    ’nin sonsuz normunu ( ) 1’in altında tutup 

oluşabilecek belirsizlikler altında gürbüz kararlılık ve performans isterlerini 

sağlamalıdır. 

Gürbüz kontrolcü sentezinde ağırlık fonksiyonlarının belirlenmesi başarım için en 

temel konudur. Sisteme ait; performans gereksinimleri, sistem limitleri, bozucu 

etkiler ve belirsizlikler ağırlık fonksiyonları kullanılarak ifade edilir. Bu yüzden 

analiz sonucu veya kontrolcü sentezi bu ağırlıklara bağlıdır. Sistemin genel yapısının 

tasarlandığı blok diyagramda ağırlık bloklarının yerleştirilmesi, ağırlık 

fonksiyonlarının tipi ve nümerik değerleri oldukça kritiktir.  

Gürbüz kontrol teorisi gereği, tasarlanan kontrolcünün mertebesi ağırlık 

fonksiyonlarının sayısı arttıkça artmaktadır. Buradaki önemli nokta,   sistemi 

ağılıkları içerdiği için mertebesi artmaktadır ve bu istenmeyen bir durumdur. Çözüm 

olarak bu kontrolcüler, mertebe indirgeme yöntemleri kullanılarak daha düşük 

mertebeden kontrolcülere dönüştürülebilirler veya yüksek hızlı işlemciler 

kullanılarak herhangi bir indirgeme işlemi yapılmadan tasarlandığı haliyle rahatlıkla 

kullanılabilmektedir. 

Şekil 3.6’de görülen blok diyagramda gösterilen ağırlık fonksiyonları KTS’nin 

performans isterleri ve mekanizma kısıtları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu 

kısıtlar aşağıdaki üç madde halinde verilmiştir. 

i. Güdümlü mühimmat içerisinde KTS’nin mekanik yerleşim 

düzeninden dolayı kanatçık açısı değerleri referans konumuna 

göre       aralığında değişecektir.  

ii. KTS içerisindeki fırçasız doğru akım motoru girişlerine 

uygulanabilecek en yüksek akım değeri      Amper 

mertebesindedir. Bu durum kontrol sinyalini kısıtlamaktadır. 

iii.  KTS yapısında bulunan eyleyicilerin ulaşabileceği hız değeri 

sınırlı olduğu için kanatçık hızı değeri en yüksek      ⁄  

olabilmektedir. Bu kısıt sistemin bant genişliğini 

sınırlandırmaktadır ve ağırlıklar belirlenirken bu durum dikkate 

alınmıştır. 
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Ağırlık fonksiyonlarının belirlenmesi için genel geçer bir formülasyon yoktur. 

Bununla birlikte gürbüz kontrol sistem incelenen bazı referanslarda ([6], [13], [14]) 

ağırlık fonksiyonlarının belirlenmesi için çeşitli yöntemler sunulmuştur.  

   gürbüz kontrolcü tasarımında, genelleştirilmiş sistem yapısındaki giriş ve çıkış 

sinyallerinin tamamı birim büyüklüğe normalize edilmektedir. Kontrolcü tasarımında 

kullanılan         yazılımı da birim sinyal değerlerini referans alarak kontrolcü 

matrislerini hesaplamaktadır.  

   gürbüz kontrolcü tasarımı yönteminde, giriş ve çıkış sinyallerinin RMS (İng. 

roots mean square) değerleri kullanılarak normalizasyon işlemi yapılmaktadır. Bu 

bilgi de ağırlık fonksiyonları belirlenirken kullanılmıştır. 

3.2.1 Ağırlık fonksiyonlarının belirlenmesi 

Tasarlanan gürbüz kontrolcüden istenilen performansın elde edilebilmesi için    

ağırlık fonksiyonlarının; 

 
                  (    

 

|  (   |
       (3.18) 

eşitliğini sağlıyor olması gerekir. Bu denklemde   sisteme ait bir fonksiyonudur ve 

sistemin çalışacağı her frekans değeri için ağırlık fonksiyonu tersine ait kazanç 

eğrisinin altında kalan alanda yer alması gerekir. Ağrılık fonksiyonları seçilirken bu 

ifadelerin tersinin Bode diyagramları çizilerek istenilen duyarlılık değerlerini 

kapsayıp kapsamadığına bakılır [15].    

Şekil 3.8’de, referans takibi ve bozucu etkilerin bastırılması için sistemin çalışması 

istendiği bölgeye göre ağırlık fonksiyonlarının belirlenmesi gösterilmiştir. Bu şekil 

üzerinde gösterilen; 

   : kalıcı durum hatası, 

   : duyarlılık kazancı, 

   : bant genişliği 

değerlerini temsil etmek için kullanılmıştır. 
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Şekil 3.8 : Ağırlık fonksiyonları seçim kriterlerinin gösterimi. 

Sistemin sağlaması istenilen başarım kriterleri belirlendikten sonra ağırlık 

fonksiyonları; 

 

   (    

 
  

     

        
 

 

(3.19) 

denklemi kullanılarak belirlenebilir. Birinci derece denklem olarak verilen bu eşitlik 

yerine, daha hassas olarak ağırlık fonksiyonlarını belirlemede kullanılan eşitlik ise 

Denklem 3.20’de verilmiştir. 

 

   (   

(
 

  
 

 ⁄
     )

 

(        

 
 ⁄ )

  
(3.20) 

Bu denklemde   değeri ağırlık derecesi olarak isimlendirilir ve bu değer arttıkça 

seçilen ağırlık fonksiyonlarının gerçeğe yakınlığı artmaktadır. 

Örnek bir uygulama olarak duyarlılık fonksiyonu; 

 
   

         

           
 (3.21) 

olan bir sistem için yapılan ağırlık belirleme işlemi Şekil 3.9’te gösterilmiştir.  
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Şekil 3.9 : Örnek ağırlık fonksiyonu seçimi. 

Bu şekilden elde edilen ağırlık fonksiyonu katsayıları Denklem 3.22’de veildiği 

gibidir: 

 
                                  

 

   (  
  

          

              
     (3.22) 

3.2.2 Model belirsizliğinin tanımlanması 

Bölüm 2’de anlatılan sistem tanımlama yöntemleri sonucunda KTS modeli ikinci 

dereceden bir transfer fonksiyonu olarak türetilmişti. Deneysel olarak gerçekleştirilen 

sistem tanımlama yöntemleri ve bu yöntemler kullanılarak elde edilen modeller 

karşılaştırıldığında, KTS’nin değişken yapıda bir sistem olduğu anlaşılmaktadır. 

Fiziksel sistemler çoğunlukla durağan olmayıp içerisinde bulundukları ortam 

koşullarına ve zamana bağlı olarak değişen yapıdadır. Bu durum farklı ortamlarda 

çalışması istenen sistemler için kontrolcü tasarlanırken dikkate alınmalıdır. 

Gürbüz kontrol yönteminin en önemli kazançlarından biri de sistem üzerinde 

oluşabilecek muhtemel değişimler altında da istenilen performansı sağlayabilmesidir.  

Sistem bileşenlerinde veya doğrudan sistem genelinde oluşabilecek nominal 

değerden sapmalar, gürbüz kontrolcü tasarlanırken referans alınan model üzerinde 

tanımlanır. KTS transfer fonksiyonunda yer alan her bir parametre için ayrı ayrı 

belirsizlik tanımlanabileceği gibi modelin tamamına, sisteme ait bütün 

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Asimptotik çizim

Duyarlılık fonksiyonu

M
a

g
n

it
u

d
e

 (
d

B
)

 

 
Bode Diagram

Frequency  (rad/sec)



57 

 

parametrelerde oluşabilecek değişim kombinasyonlarını kapsayan belirsizlik 

fonksiyonu da tanımlanabilir. 

Şekil 3.6’da görüldüğü gibi KTS için gürbüz kontrolcü tasarımında kullanılan blok 

diyagram üzerinde, sistem yapısında mevcut olan integral terimi ayrı bir blok olarak 

alınmıştır. Böylece, giriş akım referansına karşılık kanatçık konumu yerine kanatçık 

hızını veren KTS modeli; 

 
    

       

        
 

  

 (      
 (3.23) 

olarak yazılabilir. 

Bu denklemin, sistem modelinin değişebileceği haliyle yeniden düzenlenmesi için 

Bölüm 2’de elde edilen    ve    değişim aralıkları olan; 

         ,                 (3.24) 

değerleri referans alınmıştır. Sistem tanımlama yoluyla elde edilen bu değişim aralığı 

kullanılarak Denklem 3.23’de verilen transfer fonksiyonu, 

 
  

  
  

 

 (  
     

 (3.25) 

şeklinde yazılabilir. 

Nominal KTS modeli   ’ye, anlatılan belirsizlik tanımlama yöntemlerinden biri olan 

çarpımsal belirsizlik eklenerek   
  modeli oluşturulabilir. Bu ifadenin matematiksel 

gösterimi; 

 {(                    } (3.26) 

olarak ifade edilebilir. Bu denklemdeki model belirsizliği   ; 

 
|
  

 (   

  (   
  |   |  (   |     (3.27) 

denklemi kullanılarak belirlenir. 

KTS modeli belirsizliğinin fonksiyon olarak ifade edilmesi, Denklem 3.23 ve 

Denklem 3.25’in Denklem 3.27’de yerlerine yazılması ile oluşan eşitlikte, parametre 

değişim aralıklarının belli adımlarlar ile değiştirilip her bir durum için elde edilen 
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değerler         yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler her 

bir adım için grafik olarak çizdirilmiştir.  

Önceki konuda anlatılan ağırlık fonksiyonları belirleme yöntemleri kullanılarak 

model belirsizliği   , birinci derecen transfer fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Bu 

fonksiyonun Bode diyagramı, parametre değişimlerine göre |
  

 (   

  (   
  | ifadesi için 

çizdirilen aynı grafik üzerinde gösterilerek Şekil 3.10’da verilmiştir. Bu şekilde, KTS 

sisteminde oluşabilecek değişimlerin tanımlanabilir kısımlarını ifade eden model 

belirsizliği ifadesi kalın çizgi ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.10 : Model belirsizliğinin tanımlanması. 

Denklem 3.19’da verilen parametrik ağrılık fonksiyonu ifadesinde yer alan semboller 

Şekil 3.10 kullanılarak hesaplanır.  

KTS’ye girilen referans akım değerlerine göre çıkış kanatçık hızı değerlerini veren 

birinci derece sistem modeli için tanımlanan çarpımsal belirsizlik olarak Şekil 3.6’da 

görüldüğü gibi kontrolcü yapısına eklenen model belirsizliği;  

 
    

        

                 
     (3.28) 

olarak tanımlanmıştır. 
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3.2.3 Referans sinyali için ağırlık fonksiyonu seçimi 

KTS gürbüz kontrol sistemi tasarımında referans alınan ve Şekil 3.6’da verilen blok 

diyagram yapısındaki referans ağırlık fonksiyonu,    istenilen giriş sinyalini 

tanımlar. Bu ağırlık bloğu    birim sinyallerini istenilen büyüklükte referans 

kanatçık açısı emirlerine çevirir. 

KTS’nin sağlaması istenen kanatçık açısı değerlerinin üst sınırı bilinmektedir. Sistem 

yapısı gereği, kanatçık açısının en yüksek olduğu   ° değerini      durağan çalışma 

frekans değerinde sağlayacağı önceden tanımlanmıştır. Kanatçık açısının  ° 

değerinde ise        frekans değerinde sağlayabileceği bilinmektedir. 

   gürbüz kontrolcü tasarımında, referans kanatçık açısı için tanımlanan ağrılık 

fonksiyonunun en yüksek değeri,       frekans değerinde   √ ° olacağı var 

sayılmıştır. Ayrıca      frekans değerindeki değeri    √ ° olarak alınmıştır. 

Parametrik olarak Denklem 4.8’de tanımlanan birinci derece ağırlık fonksiyonu 

katsayıları,    için yukarıdaki iki noktayı sağlayacak şekilde belirlenirse; 

 
    

            

       
 (3.29) 

olarak elde edilir. Birinci derecen alçak geçirgen bir transfer fonksiyonu olan    

ağırlık fonksiyonunun Bode diyagramı Şekil 3.11’de verilmiştir.  

 

Şekil 3.11 : Referans ağırlık fonksiyonu Bode diyagramı. 
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3.2.4 Bozucu etken için ağırlık fonksiyonu seçimi 

KTS üzerindeki aerodinamik yüklerin genlikleri uçuş süresi boyunca değişmektedir. 

  , gürbüz kontrolcünün KTS’ye etkiyen bozucu menteşe momentleri altında 

istenilen çalışma performansını sağlayacak şekilde tasarlanması için tanımlanmış bir 

girdi ağırlık bloğudur.  

Bu blok girişine uygulanan bozucu moment değerleri, sistemde oluşabilecek birim 

bozucu sinyallere dönüştürülür.  

KTS’ne dışarıdan etkiyebilecek menteşe momentinin en yüksek değerinin       

olabileceği tasarım girdisi olarak Bölüm 1’de tanımlanmıştı.  

Sistem tanımlama yöntemleri kullanılarak türetilen KTS modelinde, giriş olarak 

motor akımı, çıkış olarak kanatçık açısı seçildiği için bozucu momentlere karşılık 

gelen akım değerleri kullanılarak    ağırlık fonksiyonu tanımlanmıştır. 

Şekil 3.6’da verilen gürbüz kontrolcü blok diyagramında   , menteşe momentlerinin 

oluşturacağı bozucu etkinin tanımlanabilmesi için en yüksek değeri                    

  

    
  

  

           
       olan düşük geçirgen bir transfer fonksiyonu yapısında 

tanımlanmıştır.  

Bozucu etki ağırlık fonksiyonu bloğu, aerodinamik momentlerin tanımlanmasının 

yanı sıra, KTS’nin kalıcı durum hatasının azaltılmasına da katkı sağlayacaktır.  

   yapısında gürbüz kontrolcünün tanımlanabilmesi için sistemin, kontrolcü çıkışı 

ile çıkış alınan nokta arasında en az bir bozucu etki veya gürültü tanımlanması 

gerekir.  

Aksi takdirde    yapısında gürbüz kontrolcü açık çevrim kontrolcüye 

yakınsayacaktır.   

Parametrik olarak Denklem 3.19’da tanımlanan birinci derece ağırlık fonksiyonu 

katsayıları,    bloğu için; 

 
    

            

        
 (3.30) 

olarak tanımlanmıştır. Birinci derecen alçak geçirgen bir transfer fonksiyonu olan    

ağırlık fonksiyonunun Bode diyagramı Şekil 3.12’de verilmiştir.       
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Şekil 3.12 : Bozucu etken ağırlık fonksiyonu Bode diyagramı. 

3.2.5 Kontrolcü çıkış işareti için ağırlık fonksiyonu seçimi 

Kontrolcü çıkışı ağırlık fonksiyonu,    bloğu eyleyici limitlerini tanımlamak için 

kullanılır. Bu blok motor moment çıkışlarını normalize ederek motor ve sürücü 

kartının gereğinden fazla akım tüketmesini engeller. Bu yüzden kontrol sinyali ceza 

fonksiyonu olarak da adlandırılır ve frekansa bağlı olarak aldığı genlik değerleri 

eyleyici limitlerinin tersi ile doğru orantılıdır. Kontrolcü çıkışı ile sisteme uygulanan 

akım girişleri arasında başka bir blok olmadığı için    fonksiyonu, hem eyleyici 

çıkış momentlerinde hem de kontrolcü akımlarının sınırlandırılmasında kullanılır. 

KTS’nin çalışacağı frekans aralığı göz önünde bulundurularak eyleyicinin düşük 

frekanslarda daha çok moment üretmesi isteneceği için       köşe frekansına kadar 

     akıma kadar sisteme giriş uygulanmasına izin verilecek şekilde    fonksiyonu 

tanımlanmıştır. Yüksek frekanslarda eyleyici performansının düşeceği ve aşırı 

kontrolden kaynaklanan titreşimlerin engellenmesi için        akım uygulanmasına 

izin verilmiştir.  

Motor karakteristiğinden dolayı   , yüksek geçirgen tipli bir transfer fonksiyonu ile 

Denklem 3.31’deki gibi tanımlanmıştır. 
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 (3.31) 

   ağırlık fonksiyonun Bode diyagramı Şekil 3.13’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.13 : Kontrolcü çıkışı ağırlık fonksiyonu Bode diyagramı. 

3.2.6 Hata sinyali için ağırlık fonksiyonu seçimi 

Hata sinyali ağırlık fonksiyonu, Şekil 3.6’de görüldüğü gibi referans kanatçık açısı 

ile gerçekleşen kanatçık açısı arasındaki farkı en aza indirmek için kullanılmıştır. 

KTS için    değeri       köşe frekansına kadar en yüksek    ° hataya izin verecek 

şekilde seçilmiştir.  

Bu yüzden hata sinyali ceza fonksiyonu düşük frekanslarda yüksek genlikli, yüksek 

frekanslarda düşük genlikli olacak şekilde aşağıdaki denklemde verildiği gibi 

belirlenmiştir.  

 
    

       

       
 (3.32) 

Elde edilen hata sinyali ceza fonksiyonunun Bode diyagramı Şekil 3.14’de 

verilmiştir.  
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Şekil 3.14 : Hata sinyali ceza fonksiyonu Bode diyagramı. 

3.2.7 Konum algılama hatası için ağırlık fonksiyonu seçimi 

Gerçekleşen kanatçık açısı değerlerini ölçmek için kullanılan artımlı kodlayıcı     

(İng. encoder) yapısından kaynaklanan geri besleme hatalarını gürbüz kontrolcü 

yapısına dahil etmek için    bloğu kullanılmıştır.  

Blok girişine uygulanan    sinyali normalize edilerek sisteme geri beslenir. KTS’de 

kullanılan artımlı kodlayıcının konum okuma hatasının sistemin çalışacağı bütün 

frekans değerlerinde aynı olacağı kabulüyle,         olarak alınmıştır. 

Gürbüz kontrolcü için ağırlık fonksiyonları belirlendikten sonra         yazılımı 

içerisindeki           arayüzü kullanılarak bilgisayar benzetimi ise Şekil 3.15’de 

verildiği gibi yapılmıştır.   

Bu benzetim çalışması için 1.5’inci saniyede sisteme        bozucu moment 

uygulanmıştır. Uygulanan referans sinyalini en büyük genliği     olarak 

uygulanmıştır.  

Bu benzetim çalışması sonucunda elde edilen referans takibi ve kontrolcü çıkış 

akımları Şekil 3.16’de verilmişitir.  

Bu benzetim çalışması için akım sınırı      olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 3.15 : Gürbüz kontrolcü bilgisayar benzetimi. 

 

 

Şekil 3.16 : Gürbüz kontrolcü bilgisayar benzetim sonuçları. 
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3.3 İki Döngülü Kontrol Sistemi Tasarımı 

Elektromekanik servo sistemler; yüksek güç yoğunluğuna sahip, bakımı kolay ve 

uzun ömürlü yapıda olmalarından dolayı güdümlü mühimmatlara ait kanatçık tahrik 

sistemlerinde sıklıkla tercih edilirler. Uçuş esnasında KTS üzerinde, parametre 

değişimleri, elektriksel ve mekanik gürültülerden dolayı bozucu etmenler var 

oluşmaktadır. Bunun yanı sıra; kanatçık açısı, vuruş açısı ve uçuş hızı değerlerine 

bağlı olarak kanatçıklar üzerinde oluşan aerodinamik yapıdaki menteşe 

momentlerine KTS’lerin çıkışından alınan momentler vasıtasıyla karşı 

konulmaktadır. 

Gürbüz kontrol yöntemlerinin en önemli avantajları olan, sistemde oluşabilecek 

değişimler ve bozucu etkiler altında çalışabilecek kontrolcü yapıları güdümlü 

mühimmatlarda kanatçık tahrik sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.    gürbüz 

kontrol yöntemi de bu tür mekanizmalarının kontrolünde en çok kullanılan kontrolcü 

yapılarından biridir. Fakat    gürbüz kontrol yönteminde karşılaşılan gürbüz 

kararlılık ve gürbüz performans arasındaki ters orantı bu yöntemin bazı durumlarda 

istenilen performans kriterlerinden bir kısmını sağlayamayacağı anlamına gelir [14].  

İstenilen karalılık ve performans değerlerini aynı anda sağlayacak şekilde kontrolcü 

tasarım yöntemlerinden biri de iki serbestlik dereceli başka bir ifade ile iki döngülü 

kontrolcü yapılarının kullanılmasıdır [17], [18]. 

Bu tez çalışmasında kullanılan güdümlü mühimmata ait kanatçık tahrik sisteminde 

konumlama hassasiyetini artırmak ve bozucu etkenler altında kontrolcü başarım 

performansını garanti etmek için iç içe iki döngüden oluşan kontrol sistemi 

tasarlanmıştır.  

İki döngülü kontrolcü yapısında içteki döngü    gürbüz kontrol yöntemine göre 

tasarlanırken dış döngüde    (oransal tümlevsel) kontrolcü tercih edilmiştir. İç 

döngüdeki    gürbüz kontrolcü, KTS’de oluşabilecek belirsizlikler ve sisteme 

etkiyen bozucu yükler altında gürbüz kararlılık ve performansı sağlamak amacıyla 

tasarlanmıştır. Dış döngüde kullanılan    kontrolcü ise durağan durumdaki açısal 

konum hatasını sıfırlayacak şekilde konum kontrolü yapmak amacıyla tasarlanmıştır. 

KTS için tasarlanan iki döngülü kontrolcü yapısının blok diyagramı Şekil 3.17’de 

verilmiştir. Bu şekilde görüldüğü gibi iki döngülü kontrol yapısında, iç taraftaki hız 

döngüsü için KTS üzerinde oluşacak bozucu etkiler ve değişimlerin sisteme etkilerini 
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en aza indirecek şekilde    gürbüz kontrolcü, dış taraftaki konum kontrolünde 

kanatçık açısı referanslarının takibi için    kontrolcü tasarlanmıştır. 

Şekil 3.17 ve Şekil 3.18’de verilen blok diyagramlarda görülen blok giriş ve çıkışları 

Çizelge 3.2’de verilmiştir. Bu tablo sunulurken iki şekil için tek bir tablo 

kullanılabilmesi için Şekil 3.17’te olmayan    sinyali girişi yerine diğer şekildeki    

onun yerine ise    sembolü kullanılmıştır. 

Çizelge 4.2 : Hız döngüsü giriş ve çıkış sinyalleri. 

Sinyal Tanım 

   Referans kanatçık hızı ağırlık fonksiyonu 

    Hata sinyali ağırlık fonksiyonu 

   Eyleyici akım limiti ağırlık fonksiyonu 

   Sisteme etkiyen bozucu moment ağırlık fonksiyonu 

   Hız ölçüm hatası ağırlık fonksiyonu 

   Model belirsizliği 

   Referans hız sinyali girişi 

   Sistem bozucu etki girişi 

   Hız ölçüm gürültüsü 

   Normalize edilmiş hata sinyali çıkışı 

   Normalize edilmiş kontrol sinyali çıkışı 
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Şekil 3.17 : İki döngülü kontrol sistemi blok diyagramı. 
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Şekil 3.18 : İç döngü gürbüz kontrol sistemi blok diyagramı. 
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İki döngülü kontrolcü yapsında tasarlanan    gürbüz kontrol sisteminin amacı; 

belirsizlikler altında mümkün olan en iyi ölçüde   ,         ile gösterilen ve 

sırasıyla referans hız sinyali, sistem bozucu etki girişi ile hız ölçüm gürültüsünün 

KTS üzerindeki etkilerini bastıracak bir    kontrolcüsünün bulunmasıdır. Başka bir 

ifade ile      ’yi azaltacak bir kontrolcünün bulunmasıdır. Burada      , sırasıyla 

hata sinyalinin ve kontrolcü çıkış sinyalinin cezalandırılmasını temsil etmektedir 

[19], [20].  

 

Şekil 3.19 : Hız kontrol döngüsü gürbüz denetleyici genelleştirilmiş sistem şeması. 

Dış döngüde kullanılan    kontrolcünün oransal ve tümlevsel katsayıları 

hesaplanırken iç döngüde kullanılan    gürbüz kontrolcü transfer fonksiyonun da 

hesaba katılması gerekir. İki serbestlik dereceli kontrolcü tasarımlarında iç döngünün 

durağan durum kazancı dikkate alınarak dış döngüdeki kontrolcü tasarımına veri 

sağlanır [20].  

Konum kontrolünün yapıldığı dış döngüde;    ve    sırasıyla oransal ve tümlevsel 

kazanç katsayılarını göstermek üzere, dış döngüdeki    kontrolcü; 

 
  (      

  

 
 (3.33) 
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Eşitliğindeki gibi oluşturulmuştur. Bu dış döngü kontrolcü transfer fonksiyonu ile 

birlikte, Şekil 4.13’de verilen blok diyagram kullanılarak ve    iç taraftaki hız 

döngüsünün durağan durum kazancını gösterecek şekilde, dıştaki konum kontrolünün 

yapıldığı döngünün kapalı çevrim transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir: 

 
  

  
 

  

  
  

 
    

   
  

  
   

 (3.34) 

Bu denklemde verilen transfer fonksiyonun paydası ikinci derece Butterworth 

polinomuna eşitlenerek kontrolcü kazançları hesaplanabilir [1]. 

 
  (    

  

  
 
 

√  

  
   (3.35) 

Böylece    ve    değerleri; 

 
   

√   

  
 (3.36) 

 

 
   

  
 

  
 (3.37) 

olarak elde edilir. 

   kontrolcünün oransal ve tümlevsel katsayıları belirlendikten sonra Bölüm 3.1’de 

anlatıldığı gibi gerçek sisteme uygulanabilmesi için ayrık zamanlı kontrolcü yapısına 

dönüştürülmesi gerekir. Bu ayrıklaştırma işlemi Bölüm 3.1’de anlatıldığı gibi 

yapılmıştır. 

KTS için tasarlanan iki döngülü kontrolcü yapısında iç döngüde kullanılan    

gürbüz kontrolcü ile birlikte bu döngünün konum kontrolünün yapıldığı dış 

döngüden daha hızlı çalışması gerekmektedir [21], [22], [23]. KTS konum 

kontrolünün yapıldığı döngünün bant genişliğinin       olduğu var sayılmaktadır. 

Hız kontrolünün yapıldığı iç döngünün bant genişliğini dış döngü bant genişliğinin 

yaklaşık 4 katı seçilmesi ile       olarak belirlenmiştir. Bu bant genişliği değerine 

göre kontrolcü ağırlık fonksiyonları tanımlanmıştır. 
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3.3.1 İç döngü ağırlık fonksiyonlarının belirlenmesi 

Tasarlanan iki döngülü kontrol sistemindeki gürbüz kontrolcüden istenilen 

performansın elde edilebilmesi için    ağırlık fonksiyonlarının Denklem 3.18’de 

verilen eşitliği sağlıyor olması gerekir. Tek döngülü gürbüz kontrolcü sentezine 

benzer şekilde bu bölümde ağırlık fonksiyonları iç döngünün bant genişliği ve giriş 

sinyallerinin en yüksek değerleri göz önüne alınarak belirlenmiştir [24], [25]. 

3.3.2 Model belirsizliğinin tanımlanması 

Temelde ikinci derece transfer fonksiyonu yapısındaki KTS modeli için iki döngülü 

kontrolcü yapısının kullanmasının en büyük nedenlerinden biri olan, modelde 

meydana gelebilecek parametre değişimleri başka bir deyişle model transfer 

fonksiyonu değişimleri olsa bile istenilen bozucu etki bastırma ve referans takibini 

isterlerini sağlayabilen kontrolcü tasarımı için model belirsizliğinin tanımlanması 

gerekir. Sistem tanımlama bölümünde elde edilen KTS modelleri kullanılarak model 

belirsizliği ağılık fonksiyonu tanımlanmıştı. İki döngülü kontrol yapısında da aynı 

KTS modeli referans alınarak kontrolcü tasarımı yapıldığı için model belirsizliği 

ağırlık fonksiyonu   , daha önceden verildiği gibi iki döngülü kontrolcü yapısında 

kullanılmıştır. 

3.3.3 Hız referans için ağırlık fonksiyonu seçimi 

KTS’de kullanılan fırçasız doğru akım motorlarının hız limiti nedeniyle sistem hızı 

en yüksek         olabilmektedir. İç döngünün bant genişliği       olarak 

belirlendiği için   , referans kanatçık hızı ağırlık fonksiyonu köşe frekansı bu değere 

eşit olacak şekilde en büyük değeri     √   olan birinci derece alçak geçiren tipli 

bir transfer fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Ağrılık fonksiyonu katsayılarının 

belirlenmesi Bölüm 3.1 anlatıldığı gibi yapılmıştır. Böylece referans hız girişi için 

tanımlanan ağırlık fonksiyonu; 

 
   

           

       
 (3.38) 

olarak elde edilmiştir ve bu ağırlık fonksiyonun Bode diyagramı Şekil 3.20’de 

verilmiştir.  
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Şekil 3.20 : Hız döngüsü referans ağırlık fonksiyonu Bode diyagramı. 

3.3.4 Bozucu etken için ağırlık fonksiyonu seçimi 

  , bozucu etken ağırlık fonksiyonu, gürbüz kontrolcünün KTS’ye etkiyen bozucu 

menteşe momentleri altında istenilen çalışma performansını sağlayacak şekilde 

tasarlanması için tanımlanmış bir girdi ağırlık bloğudur. Aerodinamik menteşe 

momentlerinin değerinin frekansa bağlı olarak değişeceği ve KTS’nin bu momentlere 

belli bir frekans değerine kadar karşı koyabileceği bilinmektedir. Bu yüzden   , 

bloğu girişine uygulanan frekansa bağlı olarak değişen bozucu moment değerleri, 

sistemde oluşabilecek birim bozucu sinyallere dönüştürülür. 

KTS’in karşı koyması gereken menteşe momentinin en yüksek değerinin       

olabileceği yapılan uçuş benzetimleri sonucunda görülmüştür. KTS modelinde, giriş 

olarak motor akımı çıkış olarak kanatçık açısı seçildiği için bozucu momentlere 

karşılık gelen akım değerlerinin frekansa bağlı tahmini değişimi kullanılarak    

ağırlık fonksiyonu tanımlanmıştır. 

Şekil 3.18’de verilen iki döngülü kontrolcü yapsındaki iç döngünün gürbüz kontrolcü 

blok diyagramında   , menteşe momentlerinin oluşturacağı bozucu etkinin 

tanımlanabilmesi için en yüksek değeri 
  

    
  

  

           
 ve köşe frekansı       olan 

düşük geçirgen bir transfer fonksiyonu yapısında tanımlanmıştır.  

Parametrik olarak Denklem 3.14’de tanımlanan birinci derece ağırlık fonksiyonu 

katsayıları, iç döngü gürbüz kontrolcü için tanımlanan    bloğu için; 
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 (3.39) 

olarak tanımlanmıştır. Birinci derecen alçak geçirgen bir transfer fonksiyonu olan    

ağırlık fonksiyonunun Bode diyagramı Şekil 3.21’de verilmiştir.       

 

Şekil 3.21 : İç döngü bozucu etken ağırlık fonksiyonu Bode diyagramı. 

3.3.5 Hız kontrolcü çıkış işareti için ağırlık fonksiyonu seçimi 

İki döngülü kontrolcü yapısındaki gürbüz kontrolcü çıkışı ağırlık fonksiyonu,    

bloğu KTS’nin çekeceği akım limitlerini tanımlamak için kullanılır. Bu blok, motor 

moment çıkışlarını istenilen değerler arasında normalize ederek gereğinden fazla 

akım tüketilmesini engeller ve frekansa bağlı olarak aldığı genlik değerleri eyleyici 

limitlerinin tersi ile doğru orantılıdır. İki döngülü kontrol yapısında da tek döngülü 

kontrol yapısında olduğu gibi kontrolcü çıkışı ile sisteme uygulanan akım girişleri 

arasında başka bir blok olmadığı için    fonksiyonu, hem eyleyici çıkış 

momentlerinde hem de kontrolcü akımlarının sınırlandırılmasında kullanılmış olur. 

KTS’nin çalışacağı frekans aralığı göz önünde bulundurularak eyleyicinin düşük 

frekanslarda daha çok moment üretmesi isteneceği için       köşe frekansına kadar 

     akıma kadar sisteme giriş uygulanmasına izin verilecek şekilde    fonksiyonu 

tanımlanmıştır. Yüksek frekanslarda eyleyici performansının düşeceği ve yüksek 

moment üretmek için motor performansından büyük oranda ödün verilmesi gerektiği 

için        akım uygulanmasına izin verilmiştir.  
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Motor karakteristiğinden dolayı   , yüksek geçirgen tipli bir transfer fonksiyonu ile 

Denklem 3.40’daki gibi tanımlanmıştır. 

 
    

            

        
 (3.40) 

   ağırlık fonksiyonun Bode diyagramı Şekil 4.18’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.22 : İç döngü kontrolcü çıkışı ağırlık fonksiyonu Bode diyagramı. 

3.3.6 Hız hata sinyali için ağırlık fonksiyonu seçimi 

Hız hata sinyali bloğu Şekil 4.14’de görüldüğü gibi referans kanatçık hızı ile hız geri 

beslemesi arasındaki farkı en aza indirmek amacıyla kullanılmıştır.  

İki döngülü kontrolcü yapısının iç döngüsündeki gürbüz kontrolcü için    değeri 

      köşe frekansına kadar en yüksek         hataya izin verecek şekilde 

seçilmiştir.  

Yüksek frekanslarda hata miktarının artmasına müsade edilmiştir.  Bu yüzden hata 

sinyali ceza fonksiyonu düşük frekanslarda yüksek genlikli, yüksek frekanslarda 

düşük genlikli olacak şekilde aşağıdaki denklemde verildiği gibi belirlenmiştir.  

 
    

          

       
 (3.41) 

Elde edilen hata sinyali ceza fonksiyonunun Bode diyagramı Şekil 3.23’de 

verilmiştir.  
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Şekil 3.23 : İç döngü hız hata sinyali ceza fonksiyonu Bode diyagramı. 

3.3.7 Hız algılama hatası için ağırlık fonksiyonu seçimi 

Gerçekleşen kanatçık açısı hızı değerlerini ölçmek için kullanılan artımlı kodlayıcı 

ve gözlemci yapısından kaynaklanan geri besleme hatalarını gürbüz kontrolcü 

yapısına dahil etmek için    bloğu kullanılmıştır. Blok girişine uygulanan    sinyali 

normalize edilerek sisteme geri beslenir. KTS’de kullanılan hız ölçümünün hata 

oranının sistemin çalışacağı bütün aralıkta aynı olacağı kabulüyle,        olarak 

alınmıştır. 

 

Şekil 3.24 : İki döngülü kontrol sistemi bilgisayar benzetimi. 
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Şekil 3.24’de verilen benzetim çalışması için    ’inci saniyede sisteme        

bozucu menteşe momentlerine karşılık gelen KTS akımı uygulanmıştır. Uygulanan 

referans sinyalini en büyük genliği     olarak seçilerek benzetim çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Bu benzetim çalışması sonucunda elde edilen referans takibi ve 

kontrolcü çıkış akımları Şekil 3.25’de verilmişitir. Bu benzetim çalışması için akım 

sınırı      olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 3.25: İki döngülü kontrolcü bilgisayar benzetim sonuçları. 

3.4 Hız Gözlemcisi Tasarımı 

Tez çalışması kapsamında tasarlanan iki serbestlik dereceli kontrolcü yapısında yer 

alan iç döngüdeki hız kontrolcüsü için konum ölçerden elde edilen verilerden 

yararlanılarak hız girdisinin sağlanması gerekir. Kontrolcü yapısında, pozisyon ve 

hız verilerinin her ikisinin de durum değişkeni olmasına rağmen algılayıcı 

çıkışlarından sadece konum bilgisine ulaşılabilmektedir. Hız verisini okumak için 

ayrı bir sensöre ihtiyaç duyulmaktadır. Takometre kullanılarak hız verileri elde 

edilebilir fakat bu sensörün kullanılması maliyet ve mekanik yerleşim kısıtlarından 

dolayı tercih edilmemektedir. 

Bilgisayar benzetimlerinde konum sinyalinin doğrudan türevi alınarak hız verileri 

türetilebilir. Gerçek sistemde ise konum verisinin okunduğu algılayıcının çıkışlarının 

türevi alınarak hız girdileri sağlanamamaktadır. Bunun sebebi türev alma işleminin 
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ayrıklaştırma üzerinde var olan gürültü düzeyini artırmasıdır. Oluşan bu gürültünün 

mertebesi örnekleme frekansına bağlı olarak değişir. Yüksek örnekleme frekansları 

için gürültü seviyeleri azalmaktadır [6]. 

Şekil 3.26’de fırçasız doğru akım motoru ve motor şaftı üzerinde bulunan konum 

ölçerden oluşan ayrık zamanlı sistemin blok diyagramı verilmiştir. Bu modellemede, 

tasarımın basitleştirilmesi için motor sürtünmeleri ve elektriksel kayıplar ihmal 

edilmiştir. Böylece fırçasız doğru akım motorunun (2.37) numaralı denklemde 

verilen modeli ifadesindeki       değerleri kaldırılarak Şekil. 3.26’da verilen motor 

modeli oluşturulmuştur.  

 

Şekil 3.26. Fırçasız doğru akım motoru konum kontrolü blok diyagramı [17].  

KTS test düzeneğinde kullanılan fırçasız doğru akım motoru sürücülerinin bant 

genişliğinin KTS modelinin bant genişliğinden yeteri kadar büyük olduğu 

bilinmektedir. Bu yüzden motor sürücüleri sabit bir kazanç terimi ile ifade edilebilir.  

Çıkış olarak konum ölçerden okunan veriyi, giriş olarak motor akım emri seçilirse 

açık çevrim transfer fonksiyonu denklem 3.42’deki gibi elde edilir.  

Bu denkleme transfer fonksiyonuna sistemde olduğu varsayılan gecikme ve tutucu 

yapısından kaynaklanan gecikmelerde dahil edilmiştir. 

 
 (   

    (  

 (  
     

     (        

  
 (3.42) 

Bu denklemde yer alan      ifadesi sistemin açık çevrim kazancını temsil etmektedir 

ve hesaplamalarda, 
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     : Sayısal veriyi analog veriye dönüştürmede kullanılan tutucu sabiti, 

   : Motor sürücüsünü temsil eden kazanç katsayısı, 

   : Motor sabiti, motor modelinin pay ifadesi, 

     : Konum kodlayıcı kazanç katsayısı, 

  : Motor eylemsizlik momenti, 

değerlerini temsil edecek şekilde isimlendirilerek Denklem 43’deki gibi kullanılır. 

                      (3.43) 

(3.42) numaralı denklemde verilen modelin ayrık zamanlı hale getirilmesi için 

gecikme zamanının sıfır ile örnekleme periyodu arasında değişeceği kabul edilmiştir. 

Bu iki sınır değer için sistemin ayrık transfer fonksiyonları da değişmektedir. 

Sistemde gecikme olmadığı varsayılarak başka bir ifade ile         seçilerek 

(3.42) numaralı denklemde verilen model ayrıklaştırılırsa (3.44) numaralı ayrık 

transfer fonksiyonu elde edilir. 

 
 (      (     (     

 

 
     

    

(     
 (3.44) 

Bu durum için hız ifadesini verecek transfer fonksiyonu elde edilirken türev alma 

işlemi uygulanırsa, çıkış olarak konum yerine hız değerleri olan transfer fonksiyonu 

denklem (3.45)’deki gibi elde edilir. 

 
 (     

   

 
(  (     

 

 
     

    

 (    
             (3.45) 

Benzer şekilde gecikme zamanı örnekleme periyoduna eşit alınıp          

seçilerek (3.42) numaralı denklemde verilen model ayrıklaştırılırsa (3.46) numaralı 

ayrık transfer fonksiyonu elde edilir. 

 
 (      (     (     

 

 
     

    

 (     
 

  (3.46) 

 

Bu şekilde konum verilerinin doğrudan türevi alınarak elde edilen hız verilerinde 

gürültü etkisinin çok fazla olacağı test düzeneği üzerinde yapılan denemeler ışığında 

görülmüştür. Özellikle düşük hız değerlerinde bu yöntemin uygulanmasını 

istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. 
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Çözüm yöntemi olarak yüksek çözünürlüklü hız gözlemcisi kullanılarak yukarıda 

bahsedilen problemlerin üstesinden gelinebileceği yapılan araştırmalar neticesinde 

değerlendirilmiştir [26]. 

Motor girişine uygulanan akım sinyaline karşılık konum algılama için kullanılan 

sensörden elde edilen konum bilgisi çıkışına göre yazılan transfer fonksiyonu (3.46) 

numaralı denklemde verilmişti. Bu ifade motor girişine uygulanan akım bilgisine 

karşılık elde edilen motor hızı çıkışını verecek transfer fonksiyonu haline getirilirse 

denklem (3.47)’de verilen ayrık transfer fonksiyonu elde edilir.  

 
 (   

 (  

 (  
    (      (         

 

 (    
 (3.47) 

Bu denklemde yer alan          
  olarak alınmıştır. Bu katsayı sistem tanımlama 

yöntemi ile elde edilen sistem modelinin sıfırıncı derece tutucu ile             

alınarak ayrıklaştırılması sonucunda elde edilen katsayıya eşitlenerek bulunur. (3.48) 

numaralı eşitlikte     katsayısının nasıl elde edildiği gösterilmiştir. 

 
  (

       

 (            
)        

 

 (    
    

 

 (    
               (3.48) 

Fırçasız doğru akım motoru için (3.48) numaralı model kullanılarak tasarlanan ayrık 

zamanlı hız gözlemcisinin blok diyagramı Şekil 3.27’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.27 : Hız gözlemcisi blok diyagramı.  
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Blok diyagramda görülen geri besleme katsayıları gerçek veriler ile çıkış verileri 

arasındaki farkı en aza indirgemek için kullanılmaktadır.    ve    katsayıları 

seçilirken gözlemci hassasiyeti ve istenilen ölçüm bant genişliği arasındaki ters 

orantı göz önüne alınır. Bu yüzden bu katsayıların seçimi gözlemci tasarımının en 

kritik aşamasıdır. Yapılan benzetim çalışmaları sonucunda bu katsayılar denklem 

(3.8)’deki gibi belirlenmiştir. 

       
    ve                       (3.8) 

Denklem 3.8’de verilen değerler kullanılarak tasarlanan gözlemci kullanılarak yeterli 

hassasiyet ve bant genişliğinde ölçümlerin yapılabileceği bilgisayar benzetimleri ve 

test düzeneği üzerinde yapılan denemelerde görülmüştür.  

KTS test düzeneğinde, girilen bir referans konum değeri için oluşan kanatçık hızı 

değerleri tasarlanan gözlemciden okunarak çizdirilmiştir. Bu referans değerleri için 

KTS test düzeneğinde kullanılan arayüzde artımlı kodlayıcıdan elde edilen konum 

bilgileri, gözlemci verileri çizdirilmiştir. Aynı giriş sinyali için motor çıkış 

konumlarının ölçüldüğü artımlı kodlayıcıdan elde edilen konum bilgilerinin türevi 

kaydedilen konum bilgilerinin türevi alınarak gerçek hız değeri olarak alınarak 

karşılaştırılmıştır. Bu yöntemle elde edilen hız grafikleri Şekil 3.28’de aynı grafik 

üzerinde sunulmuştur.   

 

Şekil 3.28 : Tasarlanan gözlemcinin uygunluğunun deneysel test edilmesi. 

Yapılan testler ve benzetim çalışmaları sonucunda, iki döngülü kontrol yapısındaki 

hız kontrolünde ihtiyaç duyulan hız girdilerini sisteme geri beslemek için tasarlanan 

hız gözlemcisinin kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Şekil 3.28’de 
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verilen test sonucundan da görüleceği gibi gerçek hız değerlerden sapma miktarı 

ihmal edilebilecek kadar azdır. Bu şekilden de görüleceği gibi doğrudan ayrık 

zamanlı türev alma işlemi kullanılarak elde edilen kanatçık hızları ile gerçek hızlar 

arasında yaklaşık     sapma vardır. Gerçek zamanlı testlerde elde edilen sonuçlar 

ışığında, hız okuma hassasiyeti ve doğruluğu için tasarımı yapılan hız kestirimcisinin 

kullanılmasının daha doğru sonuçlar vereceği görülmüştür. Bu yüzden KTS için 

yapılan iki döngülü kontrolcü tasarımında ihtiyaç duyulan hız bilgilerini sağlamak 

için bu gözlemci kullanılacaktır. 
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4.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1 Gerçek Zamanlı Testler 

KTS için tasarlanan ve Bölüm 3’de bilgisayar benzetimleri sunulan kontrol 

sistemlerinin performanslarının karşılaştırılması amacıyla, bu tez çalışması 

kapsamında geliştirilen test düzeneği üzerinde döngüde donanım testleri yapılmıştır. 

Tasarlanan kontrolcülerin testleri;         yazılımı ve            modülü 

kullanılarak xPC Target bilgisayarı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. KTS test 

düzeneği, Şekil 4.1’de gösterildiği gibi oluşturulmuştur.   

xPC Target

Kontrol Bilgisayarı Sürücü

Giriş-Çıkış Kartları

Güç Kaynağı

KTS Test Düzeneği

Şekil 4.1 : KTS gerçek zamanlı test şeması. 

Bu şekilde gösterilen Kontrol Bilgisayarı, test edilmekte olan kontrolcü emirlerini 

        yazılımı vasıtasıyla xPC Target Bilgisayar’ına göndermek ve xPC Target 

Bilgisayar’ından okunan verileri kayıt altında tutmak amacıyla kullanılmaktadır.  
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Gerçeğe en yakın şekilde veri alış verişi sağlamak amacıyla kullanılan xPC Target 

Bilgisayarı, Kontrol Bilgisayarı üzerinde çalışan kontrolcü tarafından oluşturulan 

kontrol emirlerine göre KTS’ye istenilen hareketi verme ve giriş çıkış kartlarından 

elde edilen açısal konum ve gerekli durumlardaki hız bilgilerini Kontrol 

Bilgisayar’ına gönderme görevlerini sağlamak için kullanılmaktadır. 

Şekil 4.1’de görülen güç kaynağı; motor, motor sürücüsü ve kodlayıcının güç 

ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Fırçasız doğru akım motoru ve 

kodlayıcı sırasıyla 28 ve 5 V gerilim değerleriyle çalışmaktadır.   

KTS’ye uçuş esnasında etki edebilecek büyüklükte aerodinamik yükleri temsil eden 

yay düzeneği ile birlikte kanatçık çıkış konumlarının doğrudan ölçüldüğü KTS test 

düzeneği Şekil 4.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.2 : KTS pasif yaylı test düzeneği. 

4.2 Tek Döngülü Kontrol Sistemlerinin Gerçek Zamanlı Denenmesi 

Psif yaylı test düzeneğine test düzeneğine bağlanan KTS üzerinde, daha önceden 

tasarlanan kontrolcü yapıları Kontrol Bilgisayarı ve xPC Target Bilgisayarı için 

tasarlanan blok diyagramlar kullanılarak denenmiştir. Bilgisayar benzetimlerinde 

olduğu gibi gerçek zamanlı testler aşamasında da öncelikle tek döngülü kontrolcü 

başarımları test edilmiştir. Bu testler için kontrol bilgisayarı üzerinde oluşturulan 

Simulink blokları Şekil 4.3’de verilmiştir. Bu şekilde gösterilen, sonuçlar isimli blok 

vasıtasıyla elde edilen sonuçlar kayıt edilmektedir. Acil durdurma bloğu ise KTS’nin 

mekanik sınırlarının aşılmaması için tasarlanmış güvenlik bloğudur. Aynı şekil 
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üzerinde görülen Motor Aç bloğu ise motorun istenildiği zaman çalışmasına olanak 

sağlamaktadır.  

 

Şekil 4.3 : Tek döngülü kontrolcü denemeleri için oluşturulan Simulink arayüzü. 

Şekil 4.3’de verilen kontrol sistemi şeması kullanılarak, Bölüm 3.1 ve Bölüm 3.2’’de 

anlatılan tek döngülü kontrolcüler test edilirken oluşturulan KTS isimli alt sistemin iç 

yapısı Şekil 4.4’de verilmiştir.  Bu bloğa giriş olarak kontrol sinyalleri uygulanırken 

çıkış olarak kanatçık açısı elde edilmektedir. KTS yapısında mevcut olan artımlı 

kodlayıcı çıkışları derece birimine çevrilmiştir. Bu şekilde görülen, A/V katsayısı ise 

motor sürücünün kazanç katsayısının tersini temsil etmektedir.  

 

Şekil 4.4 : Tek döngülü kontrolcü denemeleri için oluşturulan KTS bloğu. 
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Kontrolcü isimli alt sistemin iç yapısı,     kontrolcü için Şekil 4.5 ve    gürbüz 

kontrolcü için Şekil 4.7’de verilmiştir. Bu bloğa giriş kanatçık açısı emiri ile 

gerçekleşen anlık konum bilgileri uygulanırken çıkış olarak kontrol sinyali olarak 

isimlendirilen akım değerleri elde edilmektedir.  

Bölüm 3.1’de anlatılan     kontrolcü, Şekil 4.5’de verildiği gibi Kontrol 

Bilgisayar’ı üzerinde oluşturulmuştur. Bilgisayar benzetimlerinde olduğu gibi gerçek 

zamanlı testlerde de akım sınırı      olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 4.5 : Gerçek zamanlı    kontrolcü için oluşturulan blok diyagram. 

KTS için tasarlanan     kontrolcünün gerçek zamanlı olarak yapılan başarım testleri 

sonucunda elde edilen referans takibi performansı ve oluşturduğu akım emri Şekil 

4.6’da verilmiştir. Test işlemi sırasında KTS’nin kanatçık açısal hızı 80    ⁄   ile 

sınırlandırılmıştır. Test yapılırken, KTS üzerine etki etmesi muhtemel menteşe 

momentlerinin bu aşamada oluşmayacağı varsayılarak kontrolcünün yüksüz referans 

takip performansı test edilmiştir. Bu şekilden de görüleceği gibi sistemin bant 

genişliği göz önüne alınarak tasarlanan     türü kontrolcünün bozucu etki ve sistem 

modeli değişiminin olmaması durumunda istenilen başarım performansını 

sağlayacağı görülmüştür. Fakat sistem parametrelerinde meydana gelebilecek 

değişimle birlikte sistemin modeli de değişeceği için     kontrolcü performansının 

düşeceği öngörülmektedir.   
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Şekil 4.6 : Gerçek zamanlı     kontrolcünün başarım performansı. 

Bölüm 3.2’de belirlenen ağırlık fonksiyonları kullanılarak hesaplanan ve ayrık 

zamanlı durum matrisi olarak kaydedilen    gürbüz kontrolcü, Şekil 4.7’de verildiği 

gibi kontrol bilgisayar’ı üzerinde oluşturulmuştur.  

Akım sınırı      olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 4.7 : Gerçek zamanlı    kontrolcü için oluşturulan blok diyagram. 

Gerçek zamanlı olarak KTS üzerinde test edilen    kontrolcünün başarım 

performansı ve ürettiği akım emri Şekil 4.8’de verilmiştir.  
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Şekil 4.8 : Gerçek zamanlı    kontrolcünün yüksüz başarım performansı. 

Tek döngülü gürbüz kontrolcü sistem üzerinde test edilirken, kanatçık hızı 80    ⁄   

ile sınırlandırılmıştır. Bu şekilde de görüldüğü gibi tek döngülü gürbüz kontrolcü 

klasik kontrolcüye göre daha fazla akıma ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte 

yüzde aşım değerinin de arttığı görülmüştür. Tasarlanan kontrolcü için belirlenen 

ağrılık fonksiyonlarının seçimine bağlı olarak böyle bir durum oluştuğu 

değerlendirilmiştir.  

Özellikle model belirsizliği tanımlanırken, sistem tanımlama yöntemlerinden elde 

edilen ve yaklaşık olarak üç kat değişim görülebilen model belirsizlikleri altında da 

istenilen performansı sağlamaktadır. Fakat güdümlü mühimmat gibi çevre koşulların 

zorlayıcı olduğu sistemler için bu şekilde güvenilirliği yüksek bir kontrolcü yapısının 

kullanılması referans takibindeki belli aralıkta artışlara izin verilebilir. Bunun yanı 

sıra bozucu bastırma özelliği bu aşamada test edilememesine rağmen klasik 

kontrolcüden daha iyi olduğu bilgisayar benzetimlerine bakılarak söylenebilir. 

4.3 İki Döngülü Kontrol Sisteminin Gerçek Zamanlı Denenmesi 

Bölüm 3’te tasarlanan ve iç döngüde kanatçık hızının dış döngüde ise kanatçık açısı 

değişimin kontrol edildiği iki döngülü kontrolcü yapısının gerçek zamanlı test 

edilmesi için kontrol bilgisayarı üzerinde oluşturulan blok diyagram Şekil 4.9’da 

verilmiştir.  
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Bu şekilden de görüldüğü gibi iç döngüde   , dış döngüde ise    kontrolcü 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.9 : İki döngülü kontrolcünün gerçek zamanlı test edilmesi. 

KTS alt sistemin iç yapısı Şekil 4.4’de verilmiştir. 

    kontrolcü için Şekil 4.5’te verilen blok diyagram      alınarak kullanılmıştır. 

   gürbüz kontrolcü için Şekil 4.7’de verilen blok diyagram, iki döngülü kontrolcü 

yapısı için Bölüm 3.3’de tanımlanan ağırlık fonksiyonları sonucunda elde edilen 

kontrolcü matrisi ile oluşturulmuştur. 

İki döngülü kontrolcü yapısında, kanatçık hızı değerlerini elde etmek için Bölüm 

3.4’de tasarlanan hız gözlemcisi Şekil 4.10’da verildiği gibi kontrol bilgisayarı 

üzerinde oluşturulmuştur.     



90 

 

Şekil 4.10 : Ayrık zamanlı hız gözlemcisinin blok diyagramı. 

Gerçek zamanlı olarak KTS test düzeneğinde gerçekleştirilen iki kontrolcünün 

başarım performansı ve ürettiği akım emri Şekil 4.11’de verilmiştir.  

Kanatçık hızı 80    ⁄   ile akım değeri ise      ile sınırlandırılmıştır.        

Şekil 4.11 : Gerçek zamanlı iki döngülü kontrolcünün yüksüz başarım performansı. 
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Uçuş esnasında KTS üzerinde oluşacak olan bozucu etkilerin önemsiz derecede az 

olacağı varsayımı ile kontrolcünün yüksüz referans takip performansı test edilmiştir. 

Şekil 4.11’de görüleceği gibi sistemin bant genişliği göz önüne alınarak tasarlanan 

   türü kontrolcünün ve iç döngüdeki kanatçık hızı değerlerini kontrol etmek için 

tasarlanan gürbüz kontrolcüden oluşan iki döngülü kontrol sisteminin istenilen 

başarım performansını sağlayacağı görülmüştür. Gürbüz kontrolcü için ağırlık 

fonksiyonları tanımlanırken model parametrelerin değişebileceği en büyük aralık göz 

önüne alındığı için iki döngülü kontrolcü ile model belirsizlikleri altında kontrol 

işlemi istenilen performansı sağlar.  

KTS üzerine etki edecek bozucu etkileri bastırmak için tasarlanan ve kanatçık hızını 

kontrol eden    gürbüz kontrolcünün iç döngüdeki başarım performansına bakılarak 

istenilen bozucu bastırma ve model belirsizliği altında kontrol hedefini ne derece 

sağlayacağı anlaşılabilir. Şekil 4.12’de referans olarak girilen kanatçık açısı 

emirlerinin türevi alınarak elde edilen kanatçık hızı emirleri ve gürbüz kontrolcünün 

bu referansı takip edebilme başarısı sunulmuştur. Bu şekilden de görüleceği gibi, 

konum değerlerinin kontrol edildiği dış döngüde oluşan aşım noktalarında hız 

değerleri de aşım yapmaktadır. Hız sınırı değerleri ile birlikte motorun yüksüz hızı 

göz önüne alındığında, hız kontrol başarımının tek döngülü kontrol sistemlerine göre 

çok avantajlı olduğu anlaşılmaktadır. Böylelikle, hem bozucu etki ve belirsizlikler 

altında kontrol işlemi yapılmış olur hem de KTS’nin konum emirlerine göre değişen 

hız değerleri de gözlemlenerek mekanizmanın hareket profilleri belirlenir.        

 

Şekil 4.12 : İki döngülü kontrol sisteminde hız referansının takibi. 
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4.4 Yük Altında Testler 

KTS’nin uçuş esnasında maruz kalacağı yükleri temsil eden bozucu etkenler altında 

performansı, tasarlanan test düzeneği kullanılarak gerçekleştirlen yük altında testlerin 

sonuçları her bir kontrol sistemi için ayrı ayrı olmak üzere Şekil 4.13, Şekil 4.14, ve 

Şekil 4.15’te sunulmuştur. 

Şekil 4.13 :     kontrol sisteminin yüklü test başarımı. 

 

Şekil 4.13 :    kontrol sisteminin yüklü test başarımı. 
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Şekil 4.13 :       kontrol sisteminin yüklü test başarımı. 

4.5 Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, güdümlü bir mühimmatı istenilen konuma yönlendirmek için 

kullanılan elektromekanik yapıdaki kanatçık tahrik sisteminin konum kontrolü için 

tasarlanan algoritmalar anlatılmıştır. Kanatçık açısını kontrol etmek amacıyla tek 

döngülü    ,    ve iki döngülü       kontrol sistemleri tasarlanmıştır. Her bir 

alternatif durum için kontrolcülerin başarımları bilgisayar benzetimleri ve gerçek 

zamanlı testler kullanılarak sunulmuştur. 

Kanatçık açısı değişimin kontrol edildiği tek döngülü kontrol sistemleri, geleneksel 

kontrolcü, gürbüz kontrolcü ve iki döngülü kontrol sistemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Sistem tanımlama yöntemleri kullanılarak elde edilen modeller 

kullanılarak tasarlanan bu kontrolcülerin         ve           ortamında 

bilgisayar benzetimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu benzetim çalışmaları 

sonucunda    kontrolcünün      kontrolcüye daha fazla akım gereksinimi 

oluşturduğu ve yüzde aşım değerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

durumun oluşmasının nedeni; kontrolcü tasarımında tanımlanan model belirsizliğinin 

olması nominal değerinin yaklaşık    katı kadar alınmasından kaynaklanmaktadır. 

Başlangıçta dezavantaj gibi görülen bu durum sistem tanımlamada elde edilen bütün 

modeller için geçerli bir kontrolcü elde edilmesinden dolayı, güdümlü mühimmat 

gibi sistem değişimin yüksek oranda olabileceği modeller için kabul edilebilir bir 

durumdur.     kontrolcü katsayıları belirlenirken kullanılan ve sistemin bant 
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genişliğine bakılarak kök yerleştirme yapılan yöntemin referans takibi ve bozucu 

bastırma için yeterli başarım performansını sağladığı fakat parametre değişimleri 

altında bu isterleri sağlayamayacağı görülmüştür. 

Yukarıda bahsedildiği gibi, KTS’nin bozucu bastırma özelliğini artırmak amacıyla 

tek döngülü kontrolcü sistemlerinin yerine iki döngülü kontrolcü yapısı 

tasarlanmıştır. Bu kontrol sisteminde, iç döngüde KTS’nin açısal hızı ve bozucu 

bastırma özelliği kontrol edilirken, dış döngüde ise KTS’yi istenilen istenilen açısal 

konuma getirmeye çalışan bir kontrol sistemi kullanılmıştır. İki döngülü kontrolcü 

yapısında açısal hız kontrolü için    gürbüz kontrolcü kullanılırken; açısal konum 

kontrolü için,    kontrol kuralına göre tasarlanmış kontrol sistemi tercih edilmiştir. 

Yapılan benzetim çalışmaları sonucunda iki döngülü kontrol sistemi kullanılarak 

istenilen konumlama hassasiyetinin, bozucu etki ve parametre değişimleri altında 

sağlanabileceği görülmüştür. Akım ihtiyacı klasik kontrolcüye yakın bir değer 

alırken bozucu bastırma özelliği tek döngülü gürbüz kontrolcüye göre daha iyi 

olduğu yapılan benzetim çalışmaları sonucunda görülmüştür. 

Ayrıca üç farklı kontrol sistemi için tasarlanan ve benzetim çalışmaları sonucunda 

elde edilen kontrol sistemleri laboratuvar ortamında gerçek zamanlı olarak 

denenmiştir. Yapılan gerçek zamanlı testlerden elde edilen sonuçların, bilgisayar 

benzetim ile hemen hemen aynı sonuçları verdiği görülmüştür.  

Gerçekleştirilen modelleme, benzetim ve test çalışmaları sonucunda; KTS’nin 

istenilen konumlama hassasiyetini gerçekleştirebilmesi için, iç döngüde gürbüz 

kontrolcünün dış döngüde basit yapısından dolayı tercih edilen klasik kontrolcünün 

kullanıldığı iki döngülü kontrol sisteminin uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu 

çıkarım, yapılan bilgisayar benzetimleri ve gerçek zamanlı testler vasıtasıyla 

desteklenmiştir.                    

Bu tez çalışması devamı olarak, iki döngülü kontrolcü yapısında aşağıda verilen 

öneriler yapılabilir: 

1. Ağırlık fonksiyonları ikinci veya daha yüksek dereceden tanımlanarak 

kontrolcü performansı artırılabilir. 

2. İki döngülü kontrolcü sistemi       veya         türünde kontrolcüler 

kullanılarak sonuçlar karşılaştırılabilir. 
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3. Model belirsizliği tanımlanırken bütün sistem için tek bir belirsizlik 

tanımlanması yerine her bir parametre için ayrı ayrı belirsizlik tanımlanabilir. 

4. Çarpımsal belirsizlik olarak tanımlanan model belirsizliği yerine toplamsal 

belirsizlik tanımlanarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. 

5.     kontrolcü katsayıları belirlenirken sistemin bant genişliğine bakılarak kök 

yerleştirme yöntemi yerine literatürde var olan başka yöntemler kullanılarak 

elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. 

6. Aktarma oranının değişmediği varsayılarak doğrusal model kabul edilen KTS 

modeli yerine analitik olarak türetilen ve doğrusal olmayan model 

kullanılarak bu modele uygun doğrusal olmayan kontrolcü yapıları 

kullanılarak başarımları test edilebilir.  
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EKLER 

EK A: KTS’ye giriş olarak uygulanan sinyallerin frekans bandı. 
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Şekil A.1 : KTS’ye giriş olarak uygulanan sinyallerin frekans bandı. 
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