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KÜRESEL TERS SARKACIN MODELLENMESİ VE KONTROLÜ 

ÖZET 

Günümüzde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir çok yeni sistem ve bu sistemlerin 

kendi kendine karar almalarını ve bu esnada kontrollü hareket etmelerini sağlayacak 

kontrol yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Teorik olarak oluşturulan kontrol 

yöntemlerinin gerçek zamanda test edilebilmesi ve geliştirilmesi için kullanılan bazı 

temel sistemler bulunmaktadır ve bunlardan biri de ters sarkaç sistemleridir. Gerek 

doğrusal gerekse doğrusal olmayan kontrol yöntemlerinin birçoğu bu sistemler 

üzerinde test edilmekte ve geliştirilmektedir. Ters sarkaçlara örnek olarak basit ters 

sarkaç, ikili veya daha çok uzuvlu ters sarkaçlar ve bu tezde ele alınacak olan küresel 

ters sarkaç verilebilir.  

Basit ters sarkaç x-y düzleminde hareket edebilen, bir tabla ve bu tablaya bağlı bir 

çubuktan oluşan sisteme verilen isimdir. Aynı şekilde bu çubuğun ucuna bir veya daha 

fazla uzuv eklenerek daha farklı şekilde ters sarkaç yapıları da oluşturabilmektedir. Bu 

yapılarda hareket yine x-y düzleminde gerçekleşmektedir.  

Küresel ters sarkaç sistemi ise üç boyutlu uzayda hareket kabiliyetine sahip bir ters 

sarkaç türüdür. İki küresel ters sarkacı uç uca ekleyerek bir bacak modeli oluşturmak 

mümkündür. Bu sayede küresel ters sarkaç modeli daha sonra yapılabilecek bir 

hümonoid robot modelinin bir alt parçası olarak değerlendirilebilir. 

Küresel ters sarkaç sisteminde hedef hem x-y hem de x-z düzlemlerindeki izdüşüm 

açılarını sıfıra getirirken çubuğun bulunduğu tablayı da fiziksel kısıtların içindeki 

bölgede tuturak kontrolü gerçekleştirmektir. Sistem aynı basit ters sarkaçta olduğu gibi 

bir tabla ve bir çubuktan oluşmaktadır. Farkı ise tablaya bağlantı noktasında küresel 

bir mafsal bulunması nedeniyle çubuğun hareketinin sadece tek bir düzlemle kısıtlı 

kalmayıp üç boyutlu uzayda serbestçe hareket edebilmesidir. Bundan dolayı sistem 

basit sarkaca göre daha karmaşık olup doğrusal olmayan etmenler daha fazladır.  

Sistemin fiziksel olarak oluşturulabilmesi için gerekli olan iki boyutlu doğrusal kızak 

sistemi temin edilmiş, bu sistemi tahrik edecek motorlar alınmış, motorları sürecek 

sürücüler tedarik edilip bir elektrik panosu oluşturulmuş, motorlar için redüktör ve 

kaplin elemanları alınıp sisteme monte edilmiştir. Son olarak da tablanın üzerine 

küresel mafsal ve çubuk takılmıştır. Sistem sınırlarına limit sensörleri yerleştirilmiştir. 

Mekanik iskelet oluşturulduktan sonra sistemin elektriksel altyapısı hazırlanmıştır. 

Sürücünün kontrolörle bağlantısı için gerekli lehimler atılmış ve kablolama işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Motorların enkoder ve güç girişlerinin gerekli bağlantıları 

yapılmış ve motor sürücüsüyle teması kurulmuştur. 

Sistemde kontrolör olarak dSPACE firmasının DS 1103 kontrol kartı kullanılmıştır. 

Fiziksel arayüzü enkoder, ADC portları gibi girişlere ve kontrol çıkışını alabilecek ±10 

V’luk DAC portlarına sahip olduğundan diğer sistem elemanlarıyla iletişimin 

sağlanması son derece kolay olmaktadır. Yine MATLAB/Simulink ortamında 
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hazırlanan modelden oluşturulan .sdf uzantılı dosyalar kullanılarak çalıştırılabiliyor 

olması diğer bir kolaylığıdır.  

Sistemin altyapısı oluşturulurken bir taraftan da kontrol için matematiksel altyapı 

çalışmaları sürdürülmüştür. Bu tez kapsamında küresel ters sarkaç sisteminin 

matematiksel modeli iki farklı şekilde elde edilmiştir. İlk olarak sistem çubuk boyu ile 

çubuğun her iki eksendeki izdüşüm uzunlukları eşit kabulu yapılarak basite 

indirgenmiş ve birbirinden ayrı iki basit ters sarkaç modeli olarak kabul edilmiştir. 

Diğer modelde ise sistem iki girişli dört çıkışlı olarak komple bir şekilde ele alınarak 

bütünüyle kabul edilmiştir. 

Matematiksel modelinden durum uzayı modelini elde edebilmek için sistem denge 

noktası etrafında doğrusallaştırılmıştır. İlk olarak sisteme PID kontrolör koyulmuş ve 

sadece açı çıkışları kontrol edilmeye çalışılmıştır. Farklı başlangıç koşulları için sistem 

çıkışları irdelenmiştir. Sistemin fiziksel kıstaslarını düşünerek PID kontrolör bloğunun 

çıkışına saturasyon bloğu koyulmuş ve sistem bu şekilde kontrol edilmiştir.  

Sistemi dengede tutmak için elde edilen her iki doğrusal sisteme uygulanan bir diğer 

kontrol metodu ise LQR kontrolör olmuştur. Doğrusallaştırılan modeldeki matrisler 

yardımıyla LQR kontrolör için gerekli olan Q matrisi oluşturulmuştur. Farklı R 

değerleri için farklı K katsayı matrisleri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu katsayı 

matrisi durum değişkenleriyle çarpılıp elde edilen çarpımların toplamı alınarak kontrol 

sinyali elde edilmiştir. MATLAB-Simulink ortamında farklı R değerleri ve farklı 

başlangıç koşulları için her iki model için de simule edilerek çıkışlar gözlemlenmiştir. 

Sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 

Oluşturulan kontrol sistemleri daha sonradan gerçek zamanda uygulamaya geçilmiştir. 

Uygulamada sistemi gerçekleştirebilmek için iki eksenli doğrusal kızak, iki adet servo 

motor, iki eksende açı ölçebilen küresel mafsal ile alüminyum çubuk ve kontrolör 

olarak da dSPACE kullanılmıştır. Sistemden alınan bilgiler kontrolöre aktarılmış ve 

yine MATLAB-Simulink ortamında dSPACE’e fiziksel olarak bağlantısı yapılan 

elemanların bilgileri gerekli olan bloklar eklenerek alınmış, sistemin kontrolünü 

sağlamak için fonksiyonlar yazılmış ve çeşitli başlangıç koşulları için sistemin iki 

izdüşüm açısı ve x ile y konumları kontrol edilmiştir. 

Kontrol sonucu elde edilen veriler ile simulasyonda daha önceden elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılarak doğrusal kontrolün gerçek ile simulasyon ortamındaki farkı 

irdelenmiştir. 
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MODELLING AND CONTROL OF A SPHERICAL INVERTED PENDULUM 

SUMMARY 

Nowadays, with the development of new technologies, new systems and for their 

autonomous motions new control systems have been created.  To test real time 

applications and develop the newly found theoritical works, there are some benchmark 

problems and one of them is inverted pendulum. Either linear or nonlinear control 

methods can be applied to these systems and with real time applications those methods 

can be improved. Simple inverted pendulum, multi-linked inverted pendulum and 

spherical inverted pendulum could be given as examples of inverted pendulum systems 

and in this thesis spherical inverted pendulum will be examined and controled. 

Simple inverted pendulum consists of a table which can move in a single plane and a 

stick. If more sticks are added to this sticks end, the system will become multi-linked 

inverted pendulum. Motions of these systems are in one plane same as simple inverted 

pendulum. 

Spherical inverted pendulum system is a type of pendulum that can move in three 

dimensional world. A leg model can be created with two spherical inverted pendulums 

and it can be said that this work can be a preliminary study of a humonoid robot. 

The main goal of spherical pendulum system is to control the x-y and x-z projection 

angles and while doing that keeping table in the limits of system. The system consists 

of a table and a stick just as simple inverted pendulum. Main difference of these two 

systems is that in the spherical pendulum system, there is a spherical joint which allows 

three dimensional movement of stick. Because of this property, the spherical pendulum 

includes more nonlinear components than simple pendulum which makes it more 

diffuclt to control. 

Two dimensional linear slider which is required to build spherical pendulum system 

physically was supplied, and to drive this mechanism electric motors were bought, 

servo drivers which are suitable for electric motors were purchased and an electric 

panel was setuped. Gearboxes and couplings were bought and assembled to system. In 

the last step of the physical setup, a joystick potantiometer mechanism was added to 

the top of the table and a stick was attached to the top of it. To avoid from physical 

damages, four limit sensors were assembled to the each ends of the axis. 

After the mechanical set up was done, the electrical connections were made. Drivers 

output was connected to the controller pnael. The required solders and cabling were 

done. Encoder and power connections of the electric motors were done and the 

communication between them was provided. 

dSPACE DS 1103 control card was used to control the system in this project. Physical 

panel of this card includes encoder and ADC input ports and DAC ports which can 

give  voltage between ±10 V. This panel makes the communication between the 

controller and other devices easier than most of the other control cards. It uses the 
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“.sdf” files which can be built directly from MATLAB/Simulink models and this is 

another advantage of this control card. 

While the mechanical and electrical infrastructure of the system were being prepared, 

mathematical modelling of spherical pendulum was made. Within thes thesis, there are 

two different mathematical models were obtained. First of all, the length of the 

pendulum and its projection lengths to the x-y and x-z planes were considered equal. 

With this assumption the system becomes two different simple inverted pendulums. In 

the other model the system was modeled without any assumptions and considered as 

one. In that model there is two inputs and four outputs. 

For obtaining the state space model, the mathematical models were linearized at 

equlibrium point. Linear model can be used in small angles. Because of the phyical 

limits pendulum’s maximum angle value is 30° and this allows of implementation of 

linear controllers. PID controler was applied to system to control only the angles. 

Systems outputs were calculated and discussed for different initial conditions. 

Saturation blocks were added for limiting controller output which is necassery for real 

time applications. 

Another control method to stabilize the obtaining models is used in this thesis is LQR 

controller.  Required matrix Q was calculated from the linearized model for the LQR 

controller. K coefficent matrix was computed for various R values. Calculated K 

matrix was multiplied with the state vector and results were summed to find the control 

signal. This control signal was applied to the obtained model of spherical inverted 

pendulum system. The outputs of the system was observed for both of the model for 

different R values and initial conditions. Results were discussed. 

After all the calculations have been made and all the physical setup was finished, the 

obtained control signals were applied to the system and various datas were collected 

from real time applications and discussed. Required simulink blocks and m-file 

functions were made to communicate the system components and to collect the sensor 

datas.  

Finally, collected datas of real time applications and simulations results were 

compared and differences were exemined. 
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1.  GİRİŞ 

1.1 Literatür Araştırması 

Ters sarkaç sistemlerinin dengede tutulma problemi literatürde çok fazla rastlanan, 

birçok bilim insanı tarafından incelenen, araştırılan bir konudur. Popularitesinin bu 

kadar fazla olmasının nedenleri arasında fiziksel modelin hızlıca oluşturulabilmesi, 

doğrusal olmaması ve doğal durumda dengesiz karakteristiğe sahip olması, sürtünme 

bileşenlerindeki belirsizlikler, durum değişkenlerinde ölçüm eksikliği, proseste 

gürültünün yüksek olması gibi etmenler sayılabilir. Aynı zamanda bu sistemler çok 

bilenen roket sistemleri, uydular, humonoid robotlar, yük asılı vinçler gibi başka 

problemlerin de altyapısını oluşturduğu için popülerliği devam etmektedir[1]. 

Günümüzdeki araştırmalarda, ters sarkacı dengede tutmak için bulanık mantık[2], 

yüksek ve alçak kazanç yaklaşımı[3], doğrusal olmayan kontrol[4], yapay sinir 

ağları[5] ve enerji şekillendirme[6] gibi modern kontrol metodları kullanılmaktadır. 

Buna ek olarak pendulum problemi için farklı sistem yapıları geliştirilmekte ve 

üzerlerinde çalışılmaktadır. 

Literatürde dönebilen bir gövdeye sahip ters sarkaç yapısı[7], en çok bilinen doğrusal 

harekete sahip bir kızağa bağlanmış ters sarkaç yapısı[8], iki serbestlik derecesine 

sahip ters sarkaç yapısı[9-10] gibi ters sarkaç yapılarının kontrolüne yönelik çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğunda durum uzayını oluşturabilmek  için kısmi 

veya tam olarak doğrusallaştırma işlemleri uygulanmıştır. Sistem modelini ve 

dolayısıyla kontrolör tasarımını kolaylaştırmak adına matematik modeldeki doğrusal 

olmayan terimler ya ihmal edilmiş ya da bir bölgede doğrusallaştırılmıştır. 

1970’lerin başından beridir, doğrusal olmayan sistemlerin durum uzay modelinde 

gösterilebilmesi için çok büyük çaba sarfedilerek çeşitli çalışmalar yapılmıştır[11]. 

Doğrusal olmayan kontrol için modern geometri teorisi çalışması kontrol edilebilirlik 

gözlemlenebilirlik özelliklerini genişletebilme denemeleri ile başlamış olup,  doğrusal 

kontrol teorisinden doğrusal olmayan durumlara doğru genişletilmiştir. Araştırmalarla 

geçen yıllar sonucunda, doğrusal kontol teorisindeki bir çok özelliğin doğrusal 
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olmayan sistemler için genişletilmesi sağlanmıştır. Doğrusal olmayan sistemlere tipik 

olarak örnek verilebilecek olan ters sarkaç sistemleri de bu gelişmeler sayesinde 

doğrusal olmayan kontrol yöntemleri ile kontrol edilmeye çalışılmıştır. İlk olarak çoğu 

çalışma teorik olarak yapılıp uygulamaya geçirilmemiştir. Teknolojinin gelişmesiyle 

ve kontrol kartlarının gerçek zamanda uygulamaya uygun hale gelmesiyle teoride 

geliştirilen bir çok kontrol yapısı pratikte de uygulanmıştır. 

Ters sarkaç sistemlerinin dinamik modellemesi bir çok farklı uygulamada farklı 

şekillerde elde edilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanları kuvvet tabanlı bir 

modelleme olan Newton yöntemi ile modelleme[12], diğeri ise enerji tabanlı olan 

Lagrange yöntemi ile modellemedir[13]. Her iki yöntemle de benzer şekilde modeller 

elde edilmiş ve daha sonradan da sistemi kontrol etmek için gerekli olan kontrol 

çalışmalarına geçilmiştir. 

1.2 Çalışmanın amacı 

Bu tezde küresel ters sarkaç sistemi fiziksel olarak oluşturulmuş ve birbirinden farklı 

iki matematiksel modeli elde edilmiştir. Bu modeller enerji tabanlı olan Lagrange 

mekaniğiyle bulunmuştur. Sistem modeli elde edilirken ilk olarak çubuk boyu ile 

çubuğun x-y ve x-z düzlemlerine izdüşüm uzunlukları eşit kabulu yapılarak sistem iki 

farklı basit ters sarkaç alt modellerini ayrıştırılıp bu şekilde modellenmiştir. Diğer 

modelde ise sistem bütün olarak ele alınarak oluşturulmuş iki girişli dört çıkışlı model 

olmuştur. Modellenen bu sistem istenen x ve y değerinde çubuk dik konumda tutulacak 

şekilde kontrol edilmek istenmektedir. 

Bunu yaparken oluşturulan her iki model önce simulasyon ortamında sonra da gerçek 

zamanlı olarak çalıştırılacak ve istenen kontrol uygulanarak çıkışlar ölçülecektir. 

Sistemde kontrol olarak PID ve LQR kontrolörler kullanılacaktır. Bu kontrol 

yöntemleri doğrusal kontrol yöntemleri olduğundan sistem modeli denge noktası 

çevresinde doğrusallaştırılarak kontrolör yapısı oluşturulacaktır. 

Kontrolör oluşturulurken dikkat edilecek hususlardan biri tablanın fiziksel olarak x ve 

y eksenlerindeki kısıtların içinde kalmasını sağlamaktır. Yine aynı şekilde kontrol 

sinyalini oluştururken gerçek zamanlı uygulamada oluşturulabilecek mantıklı değerler 

olmasına dikkat edilecektir. 
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2.  KÜRESEL TERS SARKAÇ SİSTEMİNİN TANITIMI 

2.1 Sistemin Mekanik Aksamının Oluşturulması 

Sistem genel olarak üç boyutlu uzayda harekete müsaade eden küresel mafsala sahip 

bir çubuk ile bu mafsalın bağlı olduğu ve x ile y eksenlerinde hareket edebilen bir 

tabladan oluşmaktadır. Tablanın hareketini gerçekleştirebilmek için doğrusal hareketli 

kızaklara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı giderebilmek adına Doğuş Kalıp’tan 

Trigerli kompakt modüle sahip Şekil 2.1’de gösterilen iki eksenli doğrusal kızak 

sistemi tedarik edilmiştir. 

 

Şekil 2.1: Sistemin Genel Görünüşü 

 

Bu sistemin iki eksende hareketini sağlamak için iki adet artımlı enkodere sahip Delta 

motor kullanılmıştır ve daha yüksek torklar oluşturabilmek için bu motorların 

millerine 1/10 dişli oranına sahip redüktörler takılmıştır. Doğrusal kızaklı sisteme de 

kaplinler vasıtasıyla bağlanarak güç aktarım sistemi Şekil 2.2’de de görüldüğü gibi 

tamamlanmıştır. 
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Şekil 2.2: Motor-Dişli-Kaplin Bloğu 

 

Tablanın üzerine küresel mafsal içeren ve x-y ile y-z düzlemlerine olan izdüşüm 

açılarını ölçebilen iki potansiyometreye sahip Şekil 2.3’te ve Şekil 2.4’te görülen 

mekanizma yerleştirilmiştir. 8 mm çapında ve 100 cm uzunluğundaki karbon fiber 

çubuk da bu mekanizmaya bağlanmaktadır.  

 

Şekil 2.3: Küresel Mafsala sahip çubuk 
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Şekil 2.4 : İki eksende izdüşümü açılarını ölçebilen küresel mafsal mekanizması 

 

Sistem hızlı bir şekilde mekanik sınırlara ulaşıp hasar oluşturmasını engellemek için x 

ve y eksenlerinin her iki ucuna da limit sensörleri konulmuştur. Bu sensörler kızak 

kendi hizalarına geldiğinde metali algılayarak çıkış üreten indüktif sensörlerdir.(Şekil 

2.5) 
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Şekil 2.5 : İndüktif Sensörler 

 

Mekanik sistem bu bileşenlerin monte edilip bir araya getirilmesiyle tamamlanmış ve 

gerekli elektrik altyapısının oluşturulması aşamasına geçilmiştir.  

2.2 Sistemin Elektriksel Altyapısının Oluşturulması 

Sistemde bulunan mekanik aksamın hareketinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 

elektrik altyapısı oluşturulurken bir elektrik panosu hazırlanmıştır. Bu panoda bir 

tanesi yedek olmak üzere üç adet Delta motor sürücüsü, acil durum stop butonu, her 

bir sürücüyü aktif/pasif etmek için şalterler bulunmaktadır. Pano 220 V-50 Hz’lik 

şebekeden doğrudan çalıştırılabilmektedir. (Şekil 2.6) 

 

Şekil 2.6 : Sistemin Elektrik Panosu 

 

Sistemin kontrolünü gerçekleştirmek için dSPACE DS1103 kontrolörü kullanılmıştır. 

dSPACE kontrol kartı MATLAB/Simulink ortamında hazırlanan bir modeli gerçek 

zamanda çalıştırmaya imkan sağlayan bir ortam sunmaktadır. Gerek enkoder ve sensör 

bilgilerini okumak gerekse motora gidecek kontrol sinyalini üreterek motor 

sürücülerine göndermek dSPACE kontrol kartı ile son derece rahat bir işlemdir. Giriş 

ve çıkış bağlantılarının yapıldığı konnektör ve led paneli ile tüm işlemleri hesaplayıp 

gerekli işlemleri gerçekleştiren beyninin bulunduğu kontrol kutusu olmak üzere iki 

farklı alt bileşenden oluşmaktadır. Şekil 2.7’de tüm bağlantıların yapıldığı, ADC, 
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DAC, Enkoder portları gibi çeşitli portları barındıran konnektör ve led paneli 

görülmektedir. 

 

Şekil 2.7 : dSPACE konnektör ve led paneli 

 

 

Sistemin hernangi bir mekanik limite geldiğinde durması için sınırlara koyulan limit 

sensörlerinin çıkışları veya kapısı(or gate) içeren bir devreye  verilmektedir. Bu 

devrenin çıkışında üretilen sinyalde dSPACE’in giriş kanallarından birine 

bağlanmıştır.(Şekil 2.8) 

 

 

 

Şekil 2.8 : Veya kapısı devresi 

7432 Entegresi 

(veya kapısı) 

Sensör girişleri 
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2.3 Sistem Bileşenlerinin Genel Özellikleri 

Sistemde bulunan bileşenler ve bu bileşenlerin kaç adet kullanıldıkları Çizelge 2.1’de 

sıralanmıştır: 

Çizelge 2.1: Sistem Bileşenleri 

Sistem Bileşenleri Model- Marka Adet 

Elektrik Motorları Delta ECMA-20807 FS 3 

Motor Sürücüleri Delta ASD-B2-0721-B 3 

Kontrolör dSPACE DS 1103  1 

Kızak Sistemi Doğuş Kalıp 2 Eksenli Triger Kompakt 

Modülü(210cm*160cm) 
1 

Küresel Mafsal Joystick Potantiometer 2-Axis 1 

 

2.3.1 Elektrik motorlarının özellikleri 

Sistemde kullanılan elektrik motorları Delta’nın ECMA-20807 FS modelidir. Bu 

motora ait bilgiler Çizelge 2.2’de verilmiştir. 

Çizelge 2.2 : Elektrik Motorunun Özellikleri 

Özellikler Değerleri 

Çıkış Gücü 750 W 

Anma Torku 2.39 Nm 

Maksimum Tork 7.16 Nm 

Anma Hızı 3000 d/dk 

Anma Akımı 5.10 A 

Giriş Gerilimi 220 V AC 

Fren Var 

Kütle 3.8 kg 
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2.3.2 Motor sürücülerin özellikleri 

Sistemde kullanılan motorlarla uyumlu çalışabilen yine Delta şirketine ait ASD-B2-

0721-B model motor sürücüleri kullanılmıştır. Bu sürücüler 750 W değere sahip 

motorların sürülmesinde önerilen ve aynı motorlar gibi 220 V AC şebeke gerilimiyle 

çalışabilen sürücülerdir.  

Küresel ters sarkaç sistemini kontrol ederken sistemin dinamik denklemlerinde x ve y 

ekseninde olmak üzere iki adet dışarıdan etki eden F kuvveti bulunmaktadır. Bu 

kuvvetler motorlar tarafından sisteme verilerek gerekli kontrolü gerçekleştirecek olan 

kontrol girişleridir. Doğrusal kızaklarda oluşan bu kuvvetler motorlarda üretilen 

torklarla doğru orantılı olarak oluşmaktadır. Bu nedenden dolayı motorlar tork 

modunda çalıştırılmaktadırlar.  

Sürücüleri tork modunda çalıştırmak için öncelikle yine Delta şirketine ait bir yazılım 

ile motor sürücü parametrelerinin ayarlanması gerekmektedir. Bilgisayardaki 

yazılımla sürücüyü haberleştirebilmek için Şekil 2.9’da da görülebileceği gibi bir 

haberleşme kablosu gerekmektedir. 

 

Şekil 2.9 : Delta motor sürücüsünün genel yapısı 
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Tork modu için gerekli parametreler yazılımla ayarlandıktan sonra, sürücüyü dışarıdan 

bir kontrol sinyali ile çalıştırabilmek için gerekli olan bağlantıların yapılması 

gerekemektedir. Dışarıdan giriş sinyali sürücünün CN1 konnektörüne bağlanmalıdır. 

Sürücü dSPACE’ten gelecek olan sinyalle çalıştırılmak istendiğinden CN1 

konnektörünün tork modunda çalışması için yapılması gereken port bağlantıları 

gerekli lehimlerin atılmasıyla yapılmıştır. (Şekil 2.10) 

 

Şekil 2.10 : Tork modu için gerekli olan bağlantılar 

 

Motordan gelen enkoder bilgileri olmadan sürücü hata vermektedir. Bu nedenden 

dolayı enkoderler doğrudan dSPACE'e bağlanamayıp ilk olarak sürücüye bağlanmış 

ve yine CN1 konnektörü üzerinden dSPACE kontrol kartının paneline aktarılmıştır. 

Enkoderler artımlı enkoder olup 17 bit çözünürlüğe sahiptirler. A, B ve Z kanalları ve 

bu kanalların değilleriyle birlikte toplam 6 adet bağlantı ile bunlara ek olarak bir toprak 

kanalı dSPACE panelindeki enkoder portuna uygun bir şekilde aktarılmıştır. 
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2.3.3 Kotrolörün özellikleri 

Sistemde dSPACE şirketine ait DS 1103 kontrol kartı kullanılmaktadır. Girişler ve 

çıkışları direk olarak bağlanabilen portlara sahip olması, MATLAB/Simulink 

ortamında oluşturulan modelden .sdf uzantılı dosyanın elde edilmesiyle bu dosyanın 

kullanılmasına imkan tanıması dSPACE kontrol kartını gerçek zamanda kontrol 

uygulamaları için son derece kullanışlı hale getirmiştir. 1 GHz’lik bir işlemciye sahip 

olan kartın üzerinde 4 master ve 16 slave olmak üzere toplam 20 ADC kanalı, ±10 V 

gerilim ve 5 mA kadar akım sağlayabilen 8 DAC kanalı, 6 enkoder portu, 44 pinli 

Digital I/O portu bulunmaktadır.  

2.3.4 Kızak sisteminin özellikleri 

Küresel ters sarkaç sisteminin mekanik olarak temel yapı elemanı doğrusal kızak 

sistemidir. Sistemin her iki eksende de hareketini sağlayabilecek bir mekanik 

düzeneğe ihtiyaç duyulduğundan bu konuda son derece başarılı mekanizmaları 

bulunan Doğuş Kalıp şirketiyle temasa geçilmiş ve yerden yüksekliği 160 cm olan 230 

cm boy, ve 160 cm ene sahip iki boyutta hareket edebilen doğrusal triger kompakt 

modülü sipariş edilmiş ve imalatı gerçekleştirilimiştir. (Şekil 2.11) 

 

 

Şekil 2.11 : İki eksenle doğrusal kızak sistemi 
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2.3.5 Küresel mafsal 

Küresel ters sarkaç sistemini oluşturabilmek için ucuna takılacak çubuğun üç boyutta 

hareketine izin verebilen ve aynı zamanda da x-z ve y-z düzlemleri ile çubuğun yaptığı 

izdüşüm açılarını ölçebilen bir mekanizmaya gerek duyulmaktadır. Bu nedenle 

joystick potansiyometre mekanizması tedarik edilmiştir. Bu sistemde iki tane 

potansiyometre küresel bir mafsala bağlanmıştır ve küresel mafsalın açısal değişimine 

göre potansiyometrelerin direnç değerleri değişmektedir. Her iki potansiyometrenin 

sol bacakları birleştirilerek +10 V’luk bir besleme kanalı oluşturulmuş, aynı şekilde 

her iki potansiyometrenin sağ bacağı birleştirilerek de toprak kanalı oluşturulup BNC 

soket yardımıyla dSPACE kontrol kartı üzerindeki 3 numaralı DAC portuna bağlantısı 

yapılmıştır. Her iki potansiyometrenin bilgilerini içeren orta bacakları da dSPACE’in 

17. ve 18. master ADC portlarına yine BNC soket yardımıyla bağlanmıştır.(Şekil 2.12) 

 

 

Şekil 2.12 : Joystick Potansiyometre 

 

Tedarik edilen mekanizma çubuğun her iki eksende de ±30° açıları arasında hareket 

etmesine imkan tanımaktadır. 
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3.  SİSTEMİN MATEMEATİKSEL MODELİNİN ELDE EDİLMESİ 

Küresel ters sarkaç sistemi, iki girişli ve dört çıkışlı bir MIMO sistemdir. Girişler x ve 

y ekseninde uygulanan kuvvetler olan Fx ve Fy, çıkışlar ise kızağın x ve y konumları 

ile çubuğun x-z ve y-z düzlemleri ile yaptığı izdüşüm açıları olan α ve β açılarıdır. Fx 

ve Fy kuvvetleri motorlar tarafından üretilip sisteme verilen kuvvetleri ifade 

etmektedir.  

Sistem basit bir kabulle birbirinden ayrıştırılarak tek girişli ve iki çıkışlı iki SIMO 

sisteme ayrıştırılabilir. Bu sayede biri x-y diğeri x-z düzlemlerinde olmak üzere farklı 

iki basit ters sarkaç sistemi şeklinde modelleme imkanı oluşturulabilir.  

Konunun devamında bahsedilen her iki modele ait hareket denklemleri gerekli 

açıklamalarıyla ve edilen kabullerle birlikte sunulmuştur. 

3.1 Lagrange Mekaniği   

Sistemin hareket denklemlerini elde ederken enerji tabanlı Lagrange denklemleri 

kullanılmıştır.  Lagrange mekaniğinde kinetik enerji T, potansiyel enerji V harfleriyle 

gösterilmektedir. Sistemin enerjisini gösteren Lagrangian ise kinetik enerji ve 

potansiyel enerjinin farkıdır: 

 𝐿 = 𝑇 − 𝑉 (3.1) 

Sistemin Lagrangianını bulmak için öncelikle toplam kinetik ve potansiyel enerjinin 

bulunması gerekmektedir. Tüm enerjiler bulunup Lagrangian fonksiyonu elde 

edildikten sonra sistemin hareket denklemlerini elde etmek için aşağıda verilen 

diferansiyel denklemler kullanılmaktadır: 

 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) − (

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
) = 𝑄𝑖 ,    𝑖 = 1,… ,𝑚 (3.2) 

Buradaki q, sistem değişkenlerini ifade etmektedir. “Q” ise sisteme dışarıdan etki eden 

itici kuvvetleri ve harekete engel olan sürtünme kuvvetlerini kapsamaktadır. “i” indisi 

ise sistem değişkeni sayısını ifade etmektedir. Sistemde kaç adet sistem değişkeni 

varsa o kadar hareket denklemi olması gerekmektedir. 
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3.2 Basitleştirilmiş Modelin Hareket denklemlerinin elde edilmesi 

Küresel ters sarkaç sistemi genel olarak bakıldığında iki girişi dört çıkışı olan bir 

MIMO sistemdir. Şekil 3.1’de sistemin genel yapısı görülebilmektedir. 

 

Şekil 3.1 : Sistemin Genel Yapısı 

 

Küresel ters sarkaç üç boyutta hareket edebilen bir sistemdir ve çubuğun boyu l olarak 

şekilde gösterilmiştir. Aynı şekilde çubuğun x-z düzlemindeki izdüşüm uzunluğu lxz, 

y-z düzlemindeki izdüşüm uzunluğu ise lyz  olarak gösterilmiştir. Sistemde izdüşüm 

uzunluklarını α,β ve l cinsinden şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

 𝑙𝑥𝑧 =  
1

1+
cos2 𝛼

cos2 𝛽
sin2 𝛽

𝑙 (3.3) 

 

 𝑙𝑦𝑧 =  
1

1+
cos2 𝛽

cos2 𝛼
sin2 𝛼

𝑙 (3.4) 

 

Eğer sistemin α ve β değerlerinin ±10° açı aralığında hareket ettiğini kabul edersek 

cosα = cosβ ≈ 1 ve sinα = sinβ ≈ 0 basitleştirmesini yapabiliriz ve 3.3 ile 3.4 numaralı 

denklemler şu şekilde yazılabilir: 

 𝑙𝑥𝑧 ≈  𝑙𝑦𝑧 ≈ 𝑙 (3.5) 
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Denklem 3.5’teki kabulle birlikte x-y ve x-z düzlemlerinde birbirinden bağımsız 

olarak hareket edebilen iki farklı ters sarkaç sistemi varmış gibi bir model ortaya 

çıkmaktadır. Bu şekilde sistem iki alt modele ayrıştırılır. Her iki alt modelde kuvvet 

girişi ve açı ile konum çıkışı olan basit ters sarkaç modelidir.  

Her iki alt modelde aynı olduğundan tek bir model oluşturulup her iki alt sistemde de 

bu model kullanılmıştır. Basit ters sarkaça ait yapı Şekil 3.2’de görülmektedir.  

 

Şekil 3.2 : Basit ters sarkaç şeması 

 

Burada α çubuğun x-z düzlemi ile yaptığı açıyı, β çubuğun y-z düzlemi ile yaptığı 

açıyı, x ve y ise tablanın yaptığı deplasmanları ifade etmektedir. “M” tablanın 

ağırlığını, “m” çubuğun ağırlığını, Fx ve Fy ise sisteme uygulanan kuvveti 

göstermektedir.  

Sistemin matematiksel modelini oluşturmak için enerji tabanlı Lagrange mekaniği 

kullanılacağından sistemdeki kinetik ve potansiyel enerjiler bulunmalıdır.  

Potansiyel enerjiyi şu şekilde yazmak mümkündür: 

 𝑉 = −𝑚𝑔𝑧ç (3.6) 

Burada kullanılan zç çubuğun z eksenindeki konumudur. Sistemin toplam kinetik 

enerjisi ise şu şekilde yazılabilir: 

 𝑇 =  
1

2
𝑚(�̇�ç

2 + �̇�ç
2) +

1

2
𝑀𝑥𝑥

2 +
1

2
𝐽�̇�2 (3.7) 

Denklem 3.7’de xç çubuğun tablaya göre x eksenindeki konumunu, x tablanın ana 

eksen takımına olan uzaklığını, J ise çubuğun eylemsizlik momentini göstermektedir. 
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Çubuğun ağırlık merkezinin tablaya göre konumlarını çubuk uzunluğunun yarısı olan 

l = L/2 ve α açısı cinsinden yazmak mümkündür: 

 𝑥ç = 𝑥 + 𝑙 sin 𝛼 (3.8) 

 𝑧ç = 𝑙 cos 𝛼 (3.9) 

Denklem 3.8 ve 3.9’daki çubuğun x ve z eksenlerdeki konumlarından zamana görev 

türev alma işlemiyle çubuğun x ve z’deki hızlarını elde etmek mümkündür: 

 �̇�ç = �̇� + 𝑙�̇� cos 𝛼 (3.10) 

 �̇�ç = −𝑙�̇� sin 𝛼 (3.11) 

Denklem 3.6 ve 3.7’de bulunan kinetik ve potansiyel enerjiler denklem 3.1’deki eşitlik 

kullanılarak ve denklem 3.8, 3.9, 3.10 ve 3.11’deki ifadelerden de yararlanılarak 

sistemin Lagrangian’ı denklem 3.12’deki gibi bulunur: 

 𝐿 =
1

2
(𝑀𝑥 + 𝑚)�̇�2 +

1

2
𝑚(2�̇�𝑙�̇� cos 𝛼 + 𝑙2�̇�2) + 𝑚𝑔𝑙 cos 𝛼 (3.12) 

Lagrangian’ı bulunan sistemin hareket denklemlerini elde edebilmek için denklem 3.2 

kullanılmıştır. Burada q1 = x ve q2 = α’ya göre iki farklı hareket denklemi elde 

edilmiştir: 

 (𝑀𝑥 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙�̈� cos 𝛼 − 𝑚𝑙�̇�2 sin 𝛼 = 𝐹𝑥 − 𝑏�̇� (3.13) 

 (𝐽 + 𝑚𝑙2)�̈� + 𝑚𝑙�̈� cos 𝛼 + 𝑚𝑔𝑙 sin 𝛼 = 0 (3.14) 

Burada elde edilen hareket denklemleri basitleştirilmiş sistemin x-z basit ters sarkaç 

alt modeline aittir. Buradaki "𝑏�̇�" terimi kızak üzerindeki sürtünme kuvvetini ifade 

etmektedir. Aynı modeli y-z basit ters sarkaç alt modeli için yazmak istediğimizde x 

gördüğümüz yere y, α gördüğümüz yere β ve Fx gördüğümüz yere Fy  yazacak olursak 

istenilen matematik modeli elde edilmiş olur: 

 (𝑀𝑦 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙�̈� cos 𝛽 − 𝑚𝑙�̇�2 sin 𝛽 = 𝐹𝑦 − 𝑏�̇� (3.15) 

 (𝐽 + 𝑚𝑙2)�̈� + 𝑚𝑙�̈� cos 𝛽 + 𝑚𝑔𝑙 sin 𝛽 = 0 (3.16) 

Denklem 3.13 ile 3.15 arasındaki bir diğer farkta Mx ve My kütleleridir. Bunların farklı 

olmasının nedeni ise x ekseninde hareketi sağlayan motorun sistemde iki kızak, bir mil 

ve diğer ekseni aynı anda hareket etmek zorundayken y eksenini tahrik eden motor 

sadece tek bir kızağı hareket ettirmeye çalışmaktadır. 
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3.3 Genelleştirilmiş Küresel Ters Sarkaç Modeli 

Bir önceki alt başlıkta küresel ters sarkacın basitleştirilmiş modeli çubuğun boyunun 

x-z ve y-z düzlemindeki izdüşüm uzunluğuna eşit olduğu kabul edilerek elde 

edilmiştir. Bu bölümde ise bu kabul yapılmayacak ve sistemin esas modeli elde 

edilecektir.  

 

Şekil 3.3 : Küresel ters sarkaç şematiği 

 

Şekil 3.3’te küresel ters sarkaçın genel bir modeli verilmiştir. Sistemden 

ölçebildiğimiz α ve β değerlerini kullanarak sistemin çıkarılması son derece karmaşık 

bir matematiksel modelin elde edilmesine neden olacağından bunun yerine α ve β 

açılarının fonksiyonu olan θ ve φ açıları kullanılacaktır. Burada θ açısı çubuğun y-z 

düzlemindeki izdüşümü uzunluğu ile arasında yaptığı açıyı, φ ise bu izdüşümünün z 

ekseni ile yaptığı açıyı ifade etmektedir. Dolayısıyla φ ile β aynı anlama gelmektedir 

fakat diğer modelle karışmasın diye yeni bir ifade ile gösterilmiştir. θ ve φ açıları 

denklem 3.17 ve 3.18’deki gibi elde edilmiştir: 

 𝜃 =  sin−1 (
sin𝛼 cos𝛽

√cos2 𝛼+cos2 𝛽 sin2 𝛼
) (3.17) 

 𝜑 =  𝛽 (3.18) 
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Çubuğun ağırlık merkezinin tablaya olan uzaklığının her üç eksen için bileşiğini, 

çubuğun yarı uzunluğu l, θ ve φ cinsinden yazmak istersek denklem 3.19, 3.20 ve 

3.21’i elde ederiz: 

 𝑥𝑝 = 𝑥 + 𝑙 sin 𝜃 (3.19) 

 𝑦𝑝 = 𝑦 + 𝑙 cos 𝜃 sin𝜑 (3.20) 

 𝑧𝑝 = 𝑙 cos 𝜃 cos𝜑 (3.21) 

Burada xp, yp ve zp çubuğun konumlarını göstermektedir. x ve y ise tablanın ana eksem 

takımına olan uzaklıklarını ifade eder. Bulunan bu denklemlerin zamana göre türevleri 

alınırsa her eksen için hız bileşenleri şu şekilde bulunur: 

 �̇�𝑝 =  �̇� + 𝑙 cos 𝜃 �̇� (3.22) 

 �̇�𝑝 =  �̇� − 𝑙�̇� sin 𝜃 sin 𝜑 + 𝑙�̇� cos 𝜃 cos𝜑 (3.23) 

 �̇�𝑝 =  −𝑙�̇� sin 𝜃 cos𝜑 − 𝑙�̇� cos 𝜃 sin𝜑 (3.24) 

Sistemin hareket denklemlerini bulabilmek için bu sisteme ait toplam kinetik ve 

potansiyel enerjinin ve Lagrangian’ın bulunması gerekmektedir. Sistemin toplam 

kinetik enerjisi şu şekilde verilebilir: 

 𝑇 = 
1

2
𝑀(�̇�2 + �̇�2) +

1

2
𝑚(�̇�𝑝

2 + �̇�𝑝
2 + �̇�𝑝

2) +
1

2
𝐽(�̇�2 + �̇�2) (3.25) 

Potansiyel enerji de şu şekildedir: 

 𝑉 = −𝑚𝑔𝑧𝑝 (3.26) 

Sistemin Lagrangian’ını bulmak için denklem 3.1’deki eşitlik kullanılır: 

 𝐿 =  
1

2
𝑀(�̇�2 + �̇�2) +

1

2
𝑚(�̇�𝑝

2 + �̇�𝑝
2 + �̇�𝑝

2) +
1

2
𝐽(�̇�2 + �̇�2) + 𝑚𝑔𝑧𝑝 (3.27) 

Denklem 3.19-3.24’teki ifadeler denklem 3.27’de yerlerine yazılarak denklem 3.2 

sırasıyla q1 = x, q2 = y, q3 = θ ve q4 = φ için uygulanırsa sistemin hareket denklemleri 

şu şekilde elde edilir: 

 (𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙�̈� cos 𝜃 − 𝑚𝑙�̇�2 sin �̇�2 sin 𝜃 = 𝐹𝑥 − 𝑏𝑥�̇� (3.28) 

 (𝑀 + 𝑚)�̈� − 𝑚𝑙�̈� sin 𝜃 sin𝜑 − 𝑚𝑙 cos 𝜃 sin𝜑 (�̇�2 + �̇�2) +

𝑚𝑙�̈� cos 𝜃 cos𝜑 − 2𝑚𝑙�̇��̇� sin 𝜃 cos𝜑 = 𝐹𝑦 − 𝑏𝑦�̇� (3.29) 
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 (𝐽 + 𝑚𝑙2)�̈� + 𝑚𝑙�̈� cos 𝜃 − 𝑚𝑙�̈� sin 𝜃 sin𝜑 + 𝑚𝑙2�̇�2 sin 𝜃 cos 𝜃 +

𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃 cos𝜑 = 0 (3.30) 

 (𝐽 + 𝑚𝑙2)�̈� cos 𝜃 − 2𝑚𝑙2�̇��̇� sin 𝜃 + 𝑚𝑙�̈� cos 𝜑 + 𝑚𝑔𝑙 sin𝜑 = 0 (3.31) 

 

Sistemde eylemsizlik momenti her iki dönme ekseni içinde aynı olduğundan Jx = Jy =J 

olarak alınmıştır. Eylemsizlik momenti ucundan dönen bir çubuk için şu şekildedir: 

 𝐽 =  
1

3
𝑚𝐿2 =

4

3
𝑚𝑙2 (3.32) 

 

Görüldüğü gibi sistem doğrusal olmayan birçok bileşene sahiptir. Fakat sistemin açısal 

hareketi ancak ±30° aralığında olduğundan bu sistem bu aralık için doğrusallaştırılarak 

sisteme doğrusal kontrol yöntemleri uygulanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde bulunan 

her iki modelde doğrusallaştırılarak durum uzayı matrisleri şeklinde belirtilecektir. 
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4.  SİSTEMİN DOĞRUSALLAŞTIRILMASI, DURUM UZAYI MODELİNİN

 ELDE EDİLMESİ VE KONTROLÖRÜN UYGULANMASI 

4.1 Basitleştirilmiş Modelin Doğrusallaştırılması ve Durum uzayı Modelinin Elde 

Edilmesi 

Sistemin durum uzayı modelinin oluşturulabilmesi için sistem içindeki doğrusal 

olmayan ifadeler doğrusallaştırılmalıdır. Trigonometrik ifadeler, durumların üstel bir 

ifadeli şekilde bulunması, iki durumun birbiriyle çarpım şeklinde olması doğrusal 

olmayan terimlere örnek olarak verilebilir.  

Bu ifadelerden kurtulabilmek için şu şekilde kabuller yapılmıştır: 

 sin 𝛼 ≈  𝛼 (4.1) 

 cos 𝛼  ≈ 1 (4.2) 

 �̇�2 ≈ 0 (4.3) 

Bu kabullerle denklem 3.13 ve 3.14’ü şu şekilde yazmak mümkündür: 

 (𝑀𝑥 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙�̈� =  𝐹𝑥 − 𝑏�̇� (4.4) 

 (𝐽 + 𝑚𝑙2)�̈� + 𝑚𝑙�̈� + 𝑚𝑔𝑙𝛼 = 0 (4.5) 

Denklem 4.4 ve 4.5’ten sistemdeki doğrusal olmayan bileşenler yapılan kabullerle yok 

edilmiş ve sistem doğrusallaştırılmıştır. Geriye kalan işlem ise sistemin ikinci 

dereceden türevli ifadelerini birbirinden ayrıştırmaktır. İki denklemden birinden ikinci 

derece türevli bir ifadeyi çekip diğerine yazılarak ayrıştırma işlemi yapılırsa sonuçlar 

şu şekilde elde edilir: 

 �̈� =  
(𝐽+𝑚𝑙2)

𝐽(𝑀𝑥+𝑚)+𝑀𝑥𝑚𝑙2
𝐹𝑥 −

𝑏(𝐽+𝑚𝑙2)

𝐽(𝑀𝑥+𝑚)+𝑀𝑥𝑚𝑙2
�̇� +

𝑚2𝑙2𝑔

𝐽(𝑀𝑥+𝑚)+𝑀𝑥𝑚𝑙2
𝛼 (4.6) 

 �̈� =  
−𝑚𝑙

𝐽(𝑀𝑥+𝑚)+𝑀𝑥𝑚𝑙2
𝐹𝑥 −

𝑏𝑚𝑙

𝐽(𝑀𝑥+𝑚)+𝑀𝑥𝑚𝑙2
�̇� +

𝑚𝑔𝑙(𝑀𝑥+𝑚)

𝐽(𝑀𝑥+𝑚)+𝑀𝑥𝑚𝑙2
𝛼 (4.7) 

Sistemi durum uzayına aktarırken ki durum vektörü x  denklem 4.8’de verilmiştir: 

 𝒙 =  [

𝑥1

𝑥2

𝑥3
𝑥4

] = [

𝑥
�̇�
𝛼
�̇�

] (4.8) 
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Sistemin durum uzayı oluşturulurken denklem 4.9 ve 4.10’daki denklem sistemleri 

kullanılmaktadır: 

 �̇� = 𝐴𝒙 + 𝐵u (4.9) 

 𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢 (4.10) 

Burada A durum matrisi, B giriş matrisi, C çıkış matrisi, D doğrudan iletim matrisi, y 

çıkış vektörü, u kontrol vektörü, x ise daha önceden de belirtildiği gibi durum 

vektörüdür. Basitleştirilmiş modelin durum uzayını oluştururken denklem 4.6 ve 

4.7’ye ek olarak şu denklemler kullanılacaktır: 

 𝑣 =  �̇� (4.11) 

 ω = �̇� (4.12) 

Bu ifadelerle birlikte sistemin A, B, C ve D matrisleri şu şekilde elde edilir: 

 �̇� =  [

�̇�
�̈�
�̇�
�̈�

] =

[
 
 
 
 
0 1 0 0

0
−𝑏(𝐽+𝑚𝑙2)

𝐴

𝑚2𝑙2𝑔

𝐴
0

0 0 0 1

0
−𝑏𝑚𝑙

𝐴

𝑚𝑔𝑙(𝑀𝑥+𝑚)

𝐴
0]
 
 
 
 

[

𝑥
�̇�
𝛼
�̇�

] +

[
 
 
 
 

0
(𝐽+𝑚𝑙2)

𝐴

0
−𝑚𝑙

𝐴 ]
 
 
 
 

[𝐹𝑥]  (4.13) 

 𝑦 =  [
1 0 0 0
0 0 1 0

] [

𝑥
�̇�
𝛼
�̇�

] + [0]𝐹𝑥 (4.14) 

Denklem 4.13 ve 4.14’te verilen A şu ifadeyi temsil etmektedir: 

 𝐴 = 𝐽(𝑀𝑥 + 𝑚) + 𝑀𝑥𝑚𝑙2  (4.15) 

Yukarıda bulunan durum uzayı modeli basitleştirilmiş sistemin x-z basit ters sarkaç alt 

modeline ait olan modeldir. Benzer şekilde y-z basit ters sarkaç alt modeli de denklem 

4.16 ve denklem 4.17’de verilmiştir. Buradaki A ifadesindeki tek fark Mx yerine 

My’nin kullanılmasıdır. 

 �̇� =  

[
 
 
 
�̇�
�̈�

�̇�

�̈�]
 
 
 

=

[
 
 
 
 
0 1 0 0

0
−𝑏(𝐽+𝑚𝑙2)

𝐴

𝑚2𝑙2𝑔

𝐴
0

0 0 0 1

0
−𝑏𝑚𝑙

𝐴

𝑚𝑔𝑙(𝑀𝑦+𝑚)

𝐴
0]
 
 
 
 

[

𝑦
�̇�
𝛽

�̇�

] +

[
 
 
 
 

0
(𝐽+𝑚𝑙2)

𝐴

0
−𝑚𝑙

𝐴 ]
 
 
 
 

[𝐹𝑦] (4.16) 

 𝑦 =  [
1 0 0 0
0 0 1 0

] [

𝑦
�̇�
𝛽

�̇�

] + [0]𝐹𝑦 (4.17) 
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4.2 Genelleştirilmiş Modelin Doğrusallaştırılması ve Durum Uzayının Elde 

Edilmesi 

Sistemin genelleştirilmiş modelinin doğrusallaştırılması işlemi çok büyük işlem 

yüküne sahip olduğundan zamandan kazanç sağlamak için MATLAB/Simulink 

ortamında model oluşturulmuş ve daha sonradan Command Window’da “linmod” 

komutu kullanılarak denge noktası çevresinde doğrusallaştırılmıştır. 

Denge noktası sisteme herhangi bir müdahale olmadan sistemin stabil olarak durduğu 

zamanki durum değişklerinin değerini ifade etmektedir ve bu sistem için denge noktası 

q0 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T vektörüdür.  

Sistemin Simulink modeli ise Şekil 4.1’de verilmiştir: 

 

 

Şekil 4.1 : Doğrusallaştırmada kullanılan Simulink Modeli 

 

 

Simulink modelinde Fx ve Fy girişleri için input portları, 𝑥, �̇�, 𝑦, �̇�, 𝜃, �̇�, 𝜑, �̇� ise output 

portu olarak verilmiştir. Modeli oluşturduktan sonra sabitler için Çizelge 4.1’deki 

değerler girilmiştir: 
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Çizelge 4.1 : Sistem Parametre değerleri 

Sistem Parametresi Parametre değeri 

M(kg) 5 

m(kg) 0.07 

g(m/s2) 9.81 

l(m) 0.5 

bx(N/(m/s)) 0.1 

by(N/(m/s)) 0.1 

J(kgm2) 0.0213 

 

Sistem parametreleri de Simulink sayfasında “Model Properties”in içinde bulunan 

Callbacks sekmesindeki InitFcn içine yazılmıştır. Model kaydedilip MATLAB’in 

anasayfasındaki adres kısmı çalışma yapılan alana ayarlandıktan sonra Command 

Window’a  Şekil 4.2’deki kod satırcığı yazılmıştır: 

 

Şekil 4.2 : MATLAB Command Window'a yazılan doğrusallaştırma kodu 

 

Bu sabitler ve sistemin verilen denge noktasına göre oluşturulan A, B, C, D matrisleri 

ise şu şekilde oluşturulmuştur: 

�̇� =  

[
 
 
 
 
 
 
 
�̇�
�̈�
�̇�
�̈�

�̇�
�̈�
�̇�
�̈�]

 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
0 1 0 0 0 0 0 0
0 −0.0198 0 0 0.0831 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 −0.0198 0 0 0.0831 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0.0212 0 0 −10.5998 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0.0212 0 0 −10.5998 0]

 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑥
�̇�
𝑦
�̇�
𝜃
�̇�
𝜑
�̇�]
 
 
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
 
 

0 0
0.1977 0

0 0
0 0.1977
0 0

−0.2119 0
0 0
0 −0.2119]

 
 
 
 
 
 
 

[𝐹𝑥 𝐹𝑦] (4.18) 
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 𝑦 =  [

1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0

]

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑥
�̇�
𝑦
�̇�
𝜃
�̇�
𝜑
�̇�]
 
 
 
 
 
 
 

+ 0[𝐹𝑥 𝐹𝑦]  (4.19) 

4.3 PID Kontrolör ve Basitleştirilmiş Sisteme PID Uygulanması 

4.3.1 PID kontrolör 

Endüstride en çok kullanılan ve uygulaması basit kontrol yöntemlerinden biri PID 

kontrolördür. Oransal-Integral-Türevsel PID  kontrol, kontrol edilmek istenen 

sinyalden alınan veri ile bu çıkışın tutulması istenen referans noktası arasındaki farkı 

yani hata sinyalini minimize etmeyi amaçlamaktadır. PID kontrolörün verimi, 

sistemdeki doğrusal olmayan bileşenler arttıkça azalmaktadır. Bu nedenle daha çok 

doğrusal sistemlerde kullanılmaktadır. 

 P oransal parametresi elde edilen hata sinyalinin direk olarak bir katsayıyla çarpılarak 

çıkış işaretinin hızlı bir şekilde referans değerine yaklaşmasını sağlamaktadır. Fakat 

bunu yaparken aynı zamanda da aşım oluşmasına neden olmakta ve tek başına 

kullanıldığında kalıcı durum hatası oluşmaktadır. I integral parametresi geçmiş 

hataların toplamını alarak bunu bir katsayıyla çarparak, sistemin derecesini 

arttırmaktadır  ve kalıcı durum hatasını sıfırlamak için kullanılmaktadır. D türevsel 

parametresi ise son iki hata arasındaki farkı alarak bu farkı bir katsayıyla çarpmakta, 

hata sinyalinin değişim hızıyla orantılı olarak kontrolör çıkışına etki etmekte dolayısı 

ile hata değişiminin olmadığı durumlarda kontrolör çıkış üretmemektedir. Bu sayede 

de aşımı azlatmaktadır.  Genel olarak bu kontrolörler ihtiyaç durumuna göre ; PI, PD, 

PID formlarında da sistemlerde kullanılabilirler. Matematiksel olarak kontrolör çıkışı; 

e(t) hata sinyali, r(t) giriş sinyali, y(t) sistemin çıkış sinyali, u(t) kontrolcü çıkış 

sinyalini ifade etmektedir. PID kontrolörün katsayıları ise sırasıyla 𝐾𝑝, 𝐾𝐼, 𝐾𝐷 şeklinde 

olmakta olup kontrol sinyalinin oluşturulması için denklem 4.20’deki gibi ifade 

kullanılmaktadır, buradaki e(t) hata sinyali de yine denklem 4.21’de gösterilmiştir: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫𝑒(𝑡) + 𝐾𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
  (4.20)  
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𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)  (4.21)  

PID kontrolcü katsayılarının bulunması için deneme-yanılma yöntemi, Ziegler-

Nichols yöntemi, Cohen-Coon yöntemi ve Genetik algoritması yöntemler 

uygulanabilmektedir. PID kontrolör yapısına ait genel bir şema Şekil 4.3’te verilmiştir. 

 

Şekil 4.3 : PID Kotrolörün Sisteme Uygulanmasını gösteren Blok Diyagram 

 

PID katsayılarının değiştirilmesinin sistemin geçici durum parametrelerine etkisi Şekil 

4.4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.4 : PID katsayılarının geçici durum parametrelerine etkisi 

 

 

PID sisteminin iç yapısını ise Şekil 4.5’te görmek mümkündür. Denklem 4.20’de ifade 

edilen eşitlik net bir şekilde görülebilmektedir: 
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Şekil 4.5 : PID kontrolör iç yapısı 

 

4.3.2 PID kontrolörün basitleştirilmiş sisteme uygulanması 

Tek giriş iki çıkışa sahip iki alt modelden oluşturulmuş olan basitleştirilmiş modelde 

sistemin iki çıkış açısı olan α ve β, PID kontrolörle kontrol edilmek istenmektedir. 

Bunun için sisteme her iki alt sistemin açılarının oturması istenen referans “0” olarak 

alınmıştır. Referans ile çıkışların arasındaki fark alınıp hata sinyali oluşturulmuş ve bu 

hata sinyali sisteme verilerek kontrol sinyali elde edilmiştir. Simulinkte bu sistem için 

oluşturulmuş alt modele ait bloklar Şekil 4.6’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.6 : x-z ters sarkaç alt modellie Simulink bloğu 
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Referans ile çıkış arasındaki farkın alınarak hata sinyalinin üretildiği, bu hata 

sinyalinden kontrol sinyalinin oluşturulması için gerekli PID bloğunun eklendiği 

model ise Şekil 4.7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.7 : Basitleştirilmiş Sistemin PID ile kontrolü 

 

Basitleştirilmiş sistem için başlangıç koşulları sistemin sınır şartları olan α= 30° ve β 

= 30° için sistemin cevabı Şekil 4.8’de verilmiştir: 

 

Şekil 4.8 : α ve β’nın α = 30° ve β = 30° başlangıç koşulları için çıkışları 
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Bu şekilde çıkış elde edilirken sistemdeki motorlarının sisteme verebileceği 

maksimum kuvvet de göz önünde bulundurulmalıdır. Şekil 4.9’de simulasyon 

ortamında oluşturulan kontrol çıkışı yani kuvvet çizdirilmiştir: 

 

Şekil 4.9 : u(t) = Fx grafiği 

 

Görüldüğü üzere sistem girişi sınırlanmadığı için kontrol sinyali 4*104 N’luk bir sinyal 

üretmiştir. Fakat gerçek sistemde böyle bir kuvveti uygulamak mümkün değildir. 

Sistemdeki motorların üretebildiği maksimum tork 2.39 Nm, redüktör oranı 1/10 ve 

doğrusal kızak millerinin yarıçapı 0.15 m’dir. Bu parametreler yardımıyla sisteme 

verilebilecek maksimum kuvvet denklem 4.22’deki şekilde hesaplanır: 

 

 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 ∗
𝑛

𝑟
=

2.39∗10

0.15
= 159.33 𝑁 (4.22) 

  

Simulink modelinde kontrolör çıkışının elde edilen bu kuvvet değerinden daha yüksek 

bir değer üretmesini engellemek için doyum(saturation) bloğu eklenmiş ve oluşturulan 

yeni model Şekil 4.10’da ve sistemin oluşan çıkışları Şekil 4.11’de gösterilmiştir: 
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Şekil 4.10 : Saturasyon blokları eklenmiş PID kontrollü sistem 

 

 

Şekil 4.11 : Saturasyon Bloğu eklenmiş modelin çıkışları 
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Basitleştirilmiş sistem için başlangıç koşulları sistemin sınır şartları olan α= 15° ve β 

= -15° için sistemin cevabı Şekil 4.12’de verilmiştir: 

 

Şekil 4.12 : α ve β’nın α = 15° ve β = -15° başlangıç koşulları için çıkışları 

 

Sistem ±30° arasındaki herhangi bir açı aralığında kontrol edilebilmektedir. Fakat 

sistemin doğrusal konumları x ve y sonsuza doğru gitmektedir. Gerçek zamanda bu 

sıkıntı yaratacağı için LQR kontrolör sistemi tasarlanarak sisteme uygulanmıştır.  

4.4 LQR Kontrolörün Tanıtımı ve Sisteme Uygulanması 

4.4.1 LQR sisteminin denklemlerinin çıkarılması 

LQR(Linear Quadratic Regulator) ya da Doğrusal Karesel Regülatör kontrol yöntemi 

günümüzde bir çok sistemde uygulama alanı bulmaktadır. Kolay uygulanılabilirliği  ve 

LTI(zamandan bağımsız doğrusal sistem) sistemler için optimal çözümler üretebilmesi 

gibi avantajlarından dolayı çokça tercih edilmektedir. Bu optimizasyon problemi 

sistemde birbiriyle ters orantılı olan iki kriter arasındaki dengeyi sağlayarak sisteme 

gereken kontrol çıkışını vermeye çalışılır. Sistemin durum değişkenlerinin istenen 

değere gitme hızı yani regülasyonu ile kullanılan kontrolör girişinin u = -Kx yani 
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harcanan enerji, sözü edilen iki kriteri oluşturmaktadır. LQR yöntemi, SISO(tek giriş 

tek çıkışlı sistemler) sistemlerde olduğu kadar SIMO(tek giriş çok çıkışlı sistemler) ve 

MIMO(çok giriş çok çıkışlı sistemler) sistemler için de oldukça iyi sonuçlar 

vermektedir. 

LQR kontrolör sistem için verilen performans indeksine göre; durumları ve girişleri 

bir takım ağırlık matrisleri ile çarparak istenilen optimal kontrolü elde etmeye çalışır. 

Sistemin durumları ve girişi kullanılarak elde edilen performans indeksi denklem 4.23 

ve 4.24’de gösterilmiştir:  

𝐽 = ∫ (𝑦(𝑡)𝑇𝑦(𝑡))
∞

0

𝑑𝑡 (4.23)  

𝐽 = ∫ (𝑥(𝑡)𝑇𝑄𝑥(𝑡) + 2𝑥(𝑡)𝑇𝑆𝑢(𝑡) + 𝑢(𝑡)𝑇𝑅𝑢(𝑡))
∞

0

𝑑𝑡 (4.24)  

Yukarıdaki denklemlerde 𝑄 durum kontrol matrisidir, sistemin durumlarının kendi 

aralarındaki öncelik sırasına göre belirlenir. 𝑄 matrisinin köşegenindeki elemanları 

herbir durum için o durumun önceliğine göre bir değer alır ve bu katsayıların büyük 

olması, sistemin kapalı çevrim kutuplarının frekans uzayında daha sola kaymasını 

dolayısıyla ilgili durumların sıfıra daha hızlı yaklaşmasını sağlamaktadır. R matrisi ise 

girişin cezalandırılması için gereken matristir, sistemin kontrolü için harcanacak enerji 

seviyesini belirler. Denklem 4.21’deki  Q, S  ve R ifadelerinin, sırasıyla Denklem 4.25, 

4.26 ve 4.27 kullanılarak seçilmesi mümkündür. 

𝑄 =  𝐶𝑇𝐶;       𝑄𝑇 = 𝑄 ≥ 0  (4.25)  

𝑆 =  𝐶𝑇𝐷 (4.26)  

𝑅 =  𝐷𝑇𝐷       𝑅𝑇 = 𝑅 > 0  (4.27)  

LQR kontrol problemini çözebilmek için öncelikle denklem 4.28’te gösterilen 

Hamiltonian’ın oluşturulması gerekmektedir. 

𝐻 =
1

2
[ 𝑥(𝑡)𝑇𝑄𝑥(𝑡) + 2𝑥(𝑡)𝑇𝑆𝑢(𝑡) + 𝑢(𝑡)𝑇𝑅𝑢(𝑡)] + 𝜆(𝑡)𝑇[𝐴𝑥 + 𝐵𝑢] (4.28)  
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Denklem 4.29– 4.44 arasındaki işlemler yapılarak bulunur. Giriş üzerinde herhangi bir 

kısıt olmadığı durumda Hamiltonian matrisinin girişe göre kısmi türevinin alınmasıyla 

sistemin minimum değeri bulunur: 

𝐻 =
1

2
[ 𝑥(𝑡)𝑇𝑄𝑥(𝑡) + 2𝑥(𝑡)𝑇𝑆𝑢(𝑡) + 𝑢(𝑡)𝑇𝑅𝑢(𝑡)] + 𝜆(𝑡)𝑇[𝐴𝑥 + 𝐵𝑢] (4.29)  

Giriş üzerinde herhangi bir kısıt olmadığı durumda Hamiltonian matrisinin girişe göre 

kısmi türevinin alınmasıyla optimal yani minimal değer bulunur,(4.30). 

𝜕𝐻

𝜕𝑢
= 𝑅𝑢(𝑡) + 𝐵𝑇𝜆(𝑡) = 0 (4.30)  

Optimal kontrol girişi 𝑢∗(𝑡), Denklem 4.31 ile ifade edilebilir. 

𝑢∗(𝑡) = −𝑅−1𝐵𝑇𝜆(𝑡) (4.31)  

Hamiltonian’ın durumlara göre kısmi türevinden ise denklem 4.32 oluşmaktadır: 

�̇�(𝑡) = −
𝜕𝐻

𝜕𝑥
= −(𝑄𝑥(𝑡) + 𝐴𝑇𝜆(𝑡)) (4.32)  

 

Denklem 4.33’daki kabul yapılarak denklemin zamana göre türevinin alınmasıyla 

Riccati diferansiyel denklemine ulaşılmaktadır: 

𝜆(𝑡) = 𝑃(𝑡)𝑥(𝑡) (4.33)  

�̇�(𝑡) = �̇�(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑃(𝑡)�̇�(𝑡) (4.34)  

�̇�(𝑡) = �̇�(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑃(𝑡)(𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(t)) (4.35)  

�̇�(𝑡) = �̇�(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑃(𝑡)(𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝜆(𝑡)) (4.36)  

−(𝑄𝑥(𝑡) + 𝐴𝑇𝑃(𝑡)𝑥(𝑡) ) = (�̇�(𝑡) + 𝑃(𝑡)𝐴 + 𝑃(𝑡)𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃(𝑡))𝑥(𝑡) (4.37)  

(�̇�(𝑡) + 𝑃(𝑡)𝐴 + 𝐴𝑇𝑃(𝑡) − 𝑃(𝑡)𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃(𝑡) + 𝑄)𝑥(𝑡) = 0 (4.38)  

�̇�(𝑡) + 𝑃(𝑡)𝐴 + 𝐴𝑇𝑃(𝑡) − 𝑃(𝑡)𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃(𝑡) + 𝑄 = 0 (4.39)  
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Performans indeksindeki üst sınırın sonsuz olmasıyla birlikte 𝑃(𝑡) matrisi sabit 

olmakta ve türevi �̇�(𝑡) = 0 olmaktadır. Sabit 𝑄 ve 𝑅 matrisleri için Riccati 

diferansiyel denklemi, cebirsel  Riccati denklemine dönüşmektedir: 

𝐽 =
1

2
𝑥(𝑡𝑓)

𝑇
𝑀𝑥(𝑡𝑓) + ∫ (𝑥(𝑡)𝑇𝑄𝑥(𝑡) + 𝑢(𝑡)𝑇𝑅𝑢(𝑡))

𝑡𝑓

0

𝑑𝑡 (4.40)  

𝐽 = ∫ (𝑥(𝑡)𝑇𝑄𝑥(𝑡) + 𝑢(𝑡)𝑇𝑅𝑢(𝑡))
∞

0

𝑑𝑡 (4.41)  

𝑡𝑓 →  ∞       ⟹      𝑃𝐴 + 𝐴𝑇𝑃 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝑄 = 0 (4.42)  

Kalıcı durum performansına bakıldığında; doğrusal karesel optimal kontrol 

probleminin , LQR problemine dönüştüğü görülmektedir. Optimal kontrol giriş 

sinyali, K parametresi ile kısaltılarak,  kapalı çevrim kararlığı incelenebilir,  (4.43). 

𝑢∗(𝑡) = −(𝑅−1𝐵𝑇𝑃)𝑥(𝑡) (4.43)  

𝑢∗(𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡) (4.44)  

Burada P matrisi simetrik matris seçilerek bulunabilir ve  kesin pozitif matristir.  A 

matrisinin 2x2 boyutlu bir matris olduğu varsayıldığında, P matrisi Denklem 4.45’deki 

şekilde seçilir ve eşitliğin çözümü ile P matrisinin elemanları bulunabilir.  

𝑃 = [
𝑝1 𝑝2

𝑝2 𝑝3
] > 0 (4.45)  

Kapalı çevrim sistemi, optimal kontrol sinyali ile birlikte  şu şekilde ifade edilebilir: 

(4.46) 

�̇� = (𝐴 − 𝐵𝐾)𝑥 (4.46)  

4.4.2 LQR kontrol ve kararlılık 

Doğrusal karesel optimal kontrolde; kapalı çevrim sistem kararlılığın kontrolü için, 

Lyapunov fonksiyonu ve bu fonksiyonun türevini kullanmak yeterlidir, (4.44) – (4.49). 

𝑉 =  𝑥𝑇𝑃𝑥 (4.47)  
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�̇� = �̇�𝑇𝑃𝑥 + 𝑥𝑇𝑃�̇� (4.48)  

 �̇� = [(𝐴 − 𝐵𝐾)𝑥]𝑇𝑃𝑥 + 𝑥𝑇𝑃(𝐴 − 𝐵𝐾)𝑥 (4.49)  

 �̇� =  𝑥𝑇[(𝐴 − 𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃)𝑇𝑃 + 𝑃(𝐴 − 𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃)]𝑥 (4.50)  

�̇� =  𝑥𝑇[(𝑃𝐴 + 𝐴𝑇𝑃 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝑄) − 𝑄 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃] (4.51)  

�̇�  =  𝑥𝑇[−𝑄 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃]𝑥 (4.52)  

Denklem 4.49’daki ifadenin negatif bir değere sahip olduğu ispat edilebilirse 

Lyapunov fonksiyonunun gereği yerine getirilmiş olur. 

𝑅 > 0,    𝑅−1 > 0,    𝑃 > 0,    𝑄 ≥ 0 (4.53)  

𝑄 + 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 > 0 (4.54)  

𝑉 > 0 , �̇� < 0 (4.55)  

Dolayısıyla doğrusal kapalı çevrim sistemler her zaman asimptotik olarak kararlı olur.   

4.4.3 LQR kontrolörde Q ve R matrislerinin seçimi 

K kazanç matrisi bulunurken seçilmesi gereken Q ve R matrisleri için matris yapıları 

ve matris elemanlarının seçimi genellikle denklem 4.56 ve 4.57’teki gibi 

yapılmaktadır:  

𝑄 =  [

𝛾𝑞1 0
0 𝛾𝑞2

0 0
0 0

0 0
0 0

⋱ ⋮
… 𝛾𝑞𝑛

]  , 𝑄𝜖 ℝ𝑛𝑥𝑛  (4.56)  

𝑅 =  [

𝜌𝑟1 0
0 𝜌𝑟2

0 0
0 0

0 0
0 0

⋱ ⋮
… 𝜌𝑟𝑚

]  , 𝑅 𝜖 ℝ𝑚𝑥𝑚 (4.57)  

M girişli, n durumlu sistemler için 𝑄  ve 𝑅 matrislerinin bu şekilde seçilmesi; herbir 

sistem durumunun, optimizasyona dahil edilmesi anlamına gelir, 𝛾 ve 𝜌 parametreleri 

sırasıyla durumları ve girişi cezalandırma katsayısı olarak düşünülebilir.  Genel olarak 

çıkış matrisi C ile transpozunun çarpımı şeklinde denklem 4.58’teki gibi seçilmektedir: 
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 𝑦𝑇𝑦 =  𝑥𝑇  𝐶𝑇𝐶𝑥 =  𝑥𝑇𝑄𝑥 (4.58)  

Burada verilen yapıyı küresel genelleştirilmiş ters sarkaç sisteminin modeline 

uygulayacak olursak denklem 4.59 ve Denklem 4.60’teki gibi olur. 

𝑦 =  [
1 0 0 0
0 0 1 0

] [

𝑦
�̇�
𝛽

�̇�

] + [0]𝐹𝑦 (4.59)  

sd𝐶𝑇𝐶 = [

1 0
0 0
0 1
0 0

] [
1 0 0 0
0 0 1 0

] (4.60)  

Denklem 4.61 ve 4.62’da da genelleştirilmiş ters sarkaç modeli için Q matrisinin elde 

edilmesi gösterilmiştir: 

𝑦(𝑡) =  [

1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0

]

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑥
�̇�
𝑦
�̇�
𝜃
�̇�
𝜑
�̇�]
 
 
 
 
 
 
 

 (4.61)  

 

𝐶𝑇𝐶 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0

0 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[

1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 

 
(4.62)  

  

𝑄 > 𝑅 seçilmesi regülasyonun hızlı olmasını sağlarken büyük kontrol giriş sinyali 

uygulamak anlamına gelir, tersi durumda ise daha az enerji harcanır fakat sistemin 

regülasyon hızı ya da bir referansı izleme hızı düşük olacaktır. 
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4.4.4 LQR kontrolörün basitleştirilmiş sisteme uygulanması 

Basitleştirilmiş model için önceki bölümlerde A, B, C, D matrisleri elde edilerek 

durum uzayı oluşturulmuştu. Daha sorna ise Q matrisi önerilmişti. Şimdi oluşturulan 

sisteme farklı R değerleri için sistem çıkışları incelenecektir. Uygulamada fiziksel 

kısıtlar ön planda tutulacak, x ve y eksenlerinde limitlere ve uygulanabilecek 

maksimum kuvvete göre bir kontrol çıkışı üretilmeye çalışılacaktır. 

Sistem için oluşturulmuş LQR kontrolör kazançları ve alt sistemlere sahip Simulink 

bloğu Şekil 4.13’te verilmiştir: 

 

Şekil 4.13 : Basitleştirilmiş Model için oluşturulmuş LQR kontrolörünün Simulink 

bloğu 

 

Sistemin çeşitli başlangıç koşullarına karşılık farklı Q ve R değerleri için sistem 

çıkışları irdelenecektir. Her bir değer için sistemde oluşturulan kontrol sinyallerinin 

değeri sistemin her bir alt sistemine ait çıkış açıları(α ve β) ile tablanın doğrusal konum 

bilgileri olan x ve y’ye ait grafikler sırasıyla verilecektir. 
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İlk olarak sistemin başlangıç konumları x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 30° için ve Q 

matrisi yukarıdaki bölümlerde açıklandığı gibi olacak şekilde iken  R = 1 alınırsa K 

katsayı vektörü denklem 4.63’teki gibi elde edilmektedir: 

 𝐾 = [ 1 1.572 −0.3494 −0.1662 ]  (4.63) 

Sistem çıktıları Şekil 4.14, ve 4.15’da gösterildiği gibi elde edilmektedir: 

 

Şekil 4.14 : α ve β’nın x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = 1) 

 

Şekil 4.15 : x ve y’nin x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri (R = 1) 
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Bu aşamada elde edilen kontrol sinyalleri ise Şekil 4.16’daki gibidir. 

 

Şekil 4.16: Kontrol sinyalleri olan ux = Fx ve uy = Fy’nin x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 

30° başlangıç koşulları için zamana göre değişimi(R = 1) 

 

Görüldüğü gibi sistem 20 saniye gibi bir sürede oturmaktadır. x ve y eksenleri fiziksel 

limitin içerisinde kontrol sinyalleri de gerçek zamanda oluşturulabilecek 

büyüklüktedir. Sistemi biraz daha hızlandırabilmek için R = 0.5 olarak ayarlanırsa K 

katsayı matrisi denklem 4.64’teki gibi elde edilir:  

 

 𝐾 = [ 1.4142 1.8894 −0.6093 −0.2398 ]   (4.64) 

 

Sistem çıktıları Şekil 4.17 ve 4.18’de gösterildiği gibi elde edilmektedir: 
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Şekil 4.17: α ve β’nın x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = 0.5) 

 

Şekil 4.18: x ve y’nin x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = 0.5) 

 

Bu aşamada elde edilen kontrol sinyalleri ise Şekil 4.19’da verilmiştir. 
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Şekil 4.19: Kontrol sinyalleri olan ux = Fx ve uy = Fy’nin x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 

30° başlangıç koşulları için zamana göre değişimi(R = 0.5) 

 

R = 1 ve R = 0.5 için oluşturulan K matrislerinin sisteme verilmesi sonucu oluşan 

şekillere bakılarak kontrol işaretinin yükseldiğini ve sistemin biraz daha hızlandığını 

gözlemlemek mümkündür. Sisteme motorların verebileceği maksimum kuvvet 159.33 

N olarak hesaplanmıştı. Üretilen kontrol sinyallerine bakarak R = 0.5 değeri için bile 

üretilen kuvvetlerin maksimum 0.6 N seviyelerinde olduğu gözlemlenebilir. Buradan 

yola çıkarak R’nin daha da küçültülebileceği sonucuna varılabilmektedir. 

Sistemin R değeri 0.0001 olarak ayarlanırsa LQR sisteminin ürettiği K katsayısı şu 

şekilde bulunmaktadır,(4.65) 

 

 𝐾 =   [100 41.8573 −74.1654 −20.4015 ]  (4.65) 

 

Sistem çıktıları yukarıdaki aynı başlangıç koşulları için Şekil 4.20 ve 4.21’de 

gösterildiği gibi elde edilmektedir: 
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Şekil 4.20: α ve β’nın x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = 0.0001) 

 

Şekil 4.21: x ve y’nin x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = 0.0001) 
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Kontrolörün bu başlangıç koşulları altında ürettiği kontrol sinyalleri ise Şekil 4.22’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.22: Kontrol sinyalleri olan ux = Fx ve uy = Fy’nin x = 0, y = 0, α = 30° ve β = 

30° başlangıç koşulları için zamana göre değişimi(R = 0.0001) 

 

 

4.4.5 LQR kontrolörün genelleştirilmiş sistem modeline uygulanması 

Sistemin genelleştirilmiş modeli simulinke aktarılmış ve denklem 4.18 ve 4.19’da 

bulunan durum uzayı modeli yardımıyla LQR kontrolörde kullanılmasıiçin denklem 

4.62’deki Q matrisi elde edilmiştir. Bir önceki basitleştirilmiş modelde olduğu gibi 

burada da farklı R değerleriyle sistemin çıkışları ve kontrolörün ürettiği kontrol sinyali 

irdelenecektir. İstenen R değeri elde edildiğinde sistemin farklı başlangıç koşulları için 

cevabına bakılacaktır. R bir önceki bölümden farklı olarak 2x2’lik bir matris olacaktır. 

Bunun nedeni bu modelde iki girişin birbirinden ayrı olarak değil de aynı sisteme 

uygulanmasıdır.  

İlk olarak R = [ 1, 0; 0, 1] olarak alınacak olursa sistemin x = 0, y = 0, θ = 0 ve φ = 30° 

olduğu durumda sistemin K katsayı matrisi denklem 4.66’ki gibi oluşmaktadır: 
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 𝐾 =  [
1 0.1112 0 0 −0.1173 −0.0028 0 0
0 0 1 0.1112 0 0 −0.1173 −0.0028

] (4.66) 

   

Sistemin bu K matrisi için, x = 0, y = 0, θ = 0 ve φ = 30° olduğu başlangıç durumunda 

sistemin yanıtlarıŞekil 4.23 ve 4.24’te verilmiştir: 

 

Şekil 4.23 : θ ve φ’nin x = 0, y = 0, θ = 0° ve φ= 30° başlangıç koşulları için zamana 

göre değişimleri(R = [1, 0 ; 0, 1]) 

 

Şekil 4.24 : x ve y’nin x = 0, y = 0, θ = 0° ve φ= 30° başlangıç koşulları için zamana 

göre değişimleri(R = [1, 0 ; 0, 1]) 
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Kontrolörün ürettiği kontrol sinyali ise Şekil 4.25’teki gibi olmuştur. 

 

Şekil 4.25 : FX ve Fy’nin x = 0, y = 0, θ = 0° ve φ= 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [1, 0 ; 0, 1]) 

 

Şekillerden görülebileceği gibi sistem çok uzun sürede istenen değerlere oturmaktadır. 

Bunun üstesinden gelebilmek için R matrisindeki değerler azaltılarak sistem girişleri 

olan Fx ve Fy’nin istenilen aralığa çekilmesi sağlanır ve bu sayede sistem cevabı 

iyileştirilir. Bu yönde R = [ 0.001, 0 ; 0, 0.001]  alınarak yeni bir K matrisi 

oluşturulmuştur. Bu matrisin değeri şu şekildedir(4.67), 

 

𝐾 =  [
31.6228 5.1936 0 0 −27.6365 −0.6064 0 0

0 0 31.6228 5.1936 0 0 −27.6365 −0.6046
] (4.67) 

 

Sistemin bu K matrisi için, x = 0, y = 0, θ = 0 ve φ = 30° olduğu başlangıç durumunda 

sistemin yanıtları Şekil 4.26 ve 4.27’de verilmiştir: 
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Şekil 4.26 : θ ve φ’nin x = 0, y = 0, θ = 0° ve φ= 30° başlangıç koşulları için zamana 

göre değişimleri(R = [0.001, 0 ; 0, 0.001]) 

 

Şekil 4.27 : x ve y’nin x = 0, y = 0, θ = 0° ve φ= 30° başlangıç koşulları için zamana 

göre değişimleri(R = [0.001, 0 ; 0, 0.001]) 



47 

Kontrolör tarafından üretilen kontrol sinyalleri ise Şekil 4.28’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.28 : FX ve Fy’nin x = 0, y = 0, θ = 0° ve φ= 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.001, 0 ; 0, 0.001]) 

 

Şekil 4.28’de görüldüğü gibi kontrolör bu değer için 10 N mertebelerinde çıkış 

üretmektedir. Tüm koşullar içerisinde fiziksel koşullar göz önünde bulundurularak 

kontrolü için en çok enerji sarf edilmesi gereken başlangıç koşulları her iki açının da 

30° olduğu noktadır. Oluşturulan bu kontrolör bu başlangıç koşulları için incelenecek 

olursa sistemin çıkışları Şekil 4.29 ve 4.30’da verilmiştir: 

 

Şekil 4.29 : θ ve φ’nin x = 0, y = 0, θ = 30° ve φ= 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.001, 0 ; 0, 0.001]) 
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Şekil 4.30 : x ve y’nin x = 0, y = 0, θ = 30° ve φ= 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.001, 0 ; 0, 0.001]) 

 

Oluşturulan kontrolörün oluşturduğu kontrol sinyali ise Şekil 4.31’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.31 : FX ve Fy’nin x = 0, y = 0, θ = 30° ve φ= 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.001, 0 ; 0, 0.001]) 
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Görülmektedir ki R’nin bu değerleri için bile sisteme verilebilecek maksimum motor 

kuvvetinin yaklaşık olarak %10’u kullanılmaktadır. Bu da R matrisinin köşegen 

elemanlarının daha da küçültülerek daha agresif bir manevranın yapabileceğini 

göstermektedir. R matrisi R = [0.00001 0; 0 0.00001]; olarak ayarlanırsa K matrisi şu 

şekilde elde edilmektedir,(4.68) 

 

 [
316.2278 101.6878 0 0 −253.2945 56.6339 0 0

0 0 316.2278 101.6878 0 0 −253.2945 56.6339
] (4.68) 

 

Sisteme elde edilen bu matristeki katsayılarla gerekli geri besleme yapılırsa sistem 

sonuçları Şekil 4.32, ve 4.33’te verilmiştir: 

 

Şekil 4.32 : θ ve φ’nin x = 0, y = 0, θ = 30° ve φ= 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.00001, 0 ; 0, 0.00001]) 
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Şekil 4.33 : x ve y’nin x = 0, y = 0, θ = 30° ve φ= 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.00001, 0 ; 0, 0.00001]) 

 

Sistemin bu başlangıç koşulları için ürettiği kontrolör çıktıları Şekil 4.34’te verilmiştir. 

 

Şekil 4.34 : FX ve Fy’nin x = 0, y = 0, θ = 30° ve φ= 30° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.00001, 0 ; 0, 0.00001]) 
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Aynı kontrolör x = 0.4, y = 0.2, θ = 15° ve φ = -20° gibi keyfi seçilen başlangıç koşulu 

için uygulandığında elde edilen çıkışlar Şekil 4.35 ve  Şekil 4.36’da verilmiştir. 

 

Şekil 4.35 : θ ve φ’nin x = 0.4, y = 0.2, θ = 15° ve φ= -20° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.00001, 0 ; 0, 0.00001]) 

 

Şekil 4.36 : x ve y’nin x = 0.4, y = 0.2, θ = 15° ve φ= -20° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.00001, 0 ; 0, 0.00001]) 
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Kontrolörün ürettiği kontrol sinyali ise Şekil 4.37’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.37 : FX ve Fy’nin x = 0.4, y = 0.2, θ = 15° ve φ= -20° başlangıç koşulları için 

zamana göre değişimleri(R = [0.00001, 0 ; 0, 0.00001]) 

 

Şekillerden de görülebileceği gibi elde edilen kontrolör 5 saniye gibi bir sürede dört 

çıkışı da istenilen değere oturtmakta bunu yaparken de sistem değişkenlerini fiziksel 

limitler içerisinde tutmaktadır. Aynı şekilde sisteme verilebilecek fiziksel büyüklük 

olan kuvvetin limitini yani daha önceki bölümde de hesaplanan 159.33 N’luk değeri 

geçmemektedir. LQR kontrolörü bu optimizasyonu yaparak istenilen kontrolü 

gerçekleştirmektedir.  

Bu bölümde hem basitleştirilmiş hem de genelleştirilmiş model için oluşturulan 

kontrol yapıları gerçek zamanda geliştirilmek üzere çeşitli Simulink blokları ve m-file 

fonksiyonları yardımıyla dSPACE’e aktarılarak kontrol işlemi gerçekleştirilecektir. 

4.4.6 Sistemin Virtual Reality yardımıyla 3 boyutlu animasyonunun 

gerçekleştirilmesi 

Küresel ters sarkaç sisteminin basit bir şekli Solidworks programında üç boyutlu 

olarak tasarlanmıştır. Bu tasarımı MATLAB/Simulink ortamına taşıyabilmek için 
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vrbuild programında gerekli aile ağacı yapısı hazırlanmıştır ve sistemin modeli Şekil 

4.38’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.38 : Küresel Ters Sarkaç sistemine ait üç boyutlu tasarım 

 

Sistemin Simulink ortamında oluşturulan modeline Vrsink bloğu eklenerek ve gerekli 

bağlantılar yapılarak sistemin üç boyutlu animasyonu elde edilmiştir. 
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5.  SİSTEMİN GERÇEK ZAMANDA KONTROLÜ 

Önceki bölümlerde sistemin matematiksel modeli elde edilip doğrusallaştırma işlemi 

yapıldıktan sonra kontrol sistemleri tasarlanıp MATLAB/Simulink üzerinde 

simulasyonu gerçekleştirilmişti. Bu bölümde ise oluşturulan bu kontrolörün gerçek 

zamanda kontrolü için sistem dSPACE kontrol kartı ortamına aktarılacaktır. Yine bu 

işlem için MATLAB/Simulink arayüzü kullanılmaktadır.  

Enkoder girişleri, ADC ve DAC portları için Simulink’e özgü bloklar bulunmaktadır. 

Bu bloklar vasıtasıyla istenilen bilgiler gerçek zamanlı olarak okunabilmekte aynı 

şekilde sisteme istenen kontrol girişi de sağlanabilmektedir. Oluşturulan Simulink 

bloğu derlendikten sonra oluşan “.sdf” uzantılı dosya dSPACE’e ait arayüz 

programıyla çağırılıp gerçek zamanlı olarak işlem yapılabilmektedir. 

Sistemdeki tüm sensörlerden okunan bilgilerin ve sisteme sabit olarak verilmesi 

gerekli olan gerilimlerin bulunduğu bir kurulum alt sistemi oluşturulmuştur. Bu 

sistemin çıkışında sistemin sekiz durum değişkeni bulunmaktadır. Tasarlanan LQR 

sistemi bu durumların çeşitli katsayılarla çarpılıp kontrol sinyalinin oluşturulması 

üzerine olduğundan bu sekiz durum değişkenini giriş olarak alan bir fonksiyon 

oluşturulmuş, bu fonksiyonun içinde de simulasyon ortamında elde edilen katsayılar 

çarpılarak her iki kontrol sinyali olan Fx ve Fy  elde edilip normalize edilmiştir. Elde 

edilen kuvvetleri oluşturan motor torkları önceki bölümde verilen transformasyon 

yapılarak DAC portlarından sürücülerin tork referanslarına gönderilmiş ve sisteme 

istenen giriş uygulanmıştır. Buna karşılık elde edilen grafikler ise dSPACE kontrol 

kartına ait arayüz programından çekilip tekrar MATLAB’e aktrarılmış ve burada da 

grafiksel olarak ifade edilmiştir. 

5.1 Gerçek Zamanda Kontrol için Oluşturulan Simulink Arayüzü 

Sistemin fiziksel olarak oluşturulmasının ardından sistemin kontrolü için kullanılan 

dSPACE kontrol kartı MATLAB/Simulink ortamı ile uyumlu kütüphaneye sahiptir. 

Bu kütüphane kullanılarak sistemin modeli Şekil 5.1’deki gibi oluşturulmuştur: 
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Şekil 5.1 : Sistemin gerçek zamanda kontrolü için oluşturulan model 

 

Buradaki measurement and setup alt sistemi, sensörlerin enerjilendirilmesini ve 

sensörlerden gelen bilgilerin alınmasını sağlayan kısımdır ve Şekil 5.2’de bu sistemin 

şeması verilmiştir. 

 

Şekil 5.2 : Measurement and Setup Alt sistemi 

 

Burada enkoderlerden sonraki kazanç bloklarının katsayıları deneysel olarak edilen 

verilere göre hesaplanarak sisteme konulmuştur. Aynı şekilde 0-10 V arasında olan açı 

bilgileri de sayısallaştırıldıktan sonra ±30 derece arasına getirilmesi sağlanmıştır.  
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Sistemin kontrolü için gerekli olan kontrol sinyallerini elde etmek için ise bir 

fonksiyon oluşturulmuş ve bu fonksiyonda daha önceden simulasyon ortamında elde 

edilen katsayılar sistemden alınan verilerle çarpılarak LQR kontrol oluşturulmak 

istenmiştir. Sistem limitlerine gelindiğinde fiziksel kontakları engellemek için 

sensörlerden alınan bilgiler irdelenerek sistem sınırlarına gelindiğinde frenin devreye 

girmesi sağlanmış aynı zamanda motora giden kontrol sinyalleri sıfırlanarak fren 

esnasında motorun zorlanmasına engel olunmuştur. 

5.2 Sistemin Toplam Kütlesinin ve Doğrusal Kızak Sisteminin Sürtünme 

Katsayısının Deneysel Olarak Elde Edilmesi 

Sistemin hareketinde sürtünme önemli bir rol oynadığından doğrusal kızak 

sistemlerindeki sürtünme katsayısını elde edebilmek için sisteme girişler uygulanarak 

bu girişe karşılık çıkıştan bilgiler alınmış ve sistemin parametreleri kestirilmeye 

çalışılmıştır. 

Sistemin x eksenindeki kızağına uygulanan F kuvveti ve kızaktan alınan konum 

bilgisine ait bir örnek Şekil 5.3 ve Şekil 5.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 5.3 : Sisteme uygulanan F kuvveti 
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Şekil 5.4 : Sistemin konum bilgisi 

 

Bu şekilde birbirinden farklı farklı girişlere karşılık sistemden çıkışlar elde edilerek 

MATLAB/Simulink ortamında “Parameter Estimation” bölümü kullanılarak sistemin 

kütle ve sürtünme katsayıları bilgileri bulunmuş ve ortalamaları alınarak 

kullanılmıştır. Mtotx = 7.127 kg ve k = 0.3 olarak bulunmuştur. Aynı işlem y ekseni 

için de uygulanmış ve Mtoty = 11.372 kg ve k = 0.32 olarak hesaplanmıştır. 

5.3 Sistemden Alınan Verilerin Gürültüden Arındırılması İçin Filtre Tasarımı 

İki eksende ölçüm yapabilen joystick potansiyometre mekanizması hareketli bir 

sistemin üzerinde bulunduğundan oldukça uzun bir kablo yardımıyla kontrolöre 

aktarılmaktadır. Bu kablo da sistemdeki motor ve şebeke hattının çevresinde 

olduğundan aynı şekilde sürücülerdeki kablolarla etkileştiğinden dolayı son derece 

gürültülü bir sinyal ile karşılaşılmıştır. 
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Bu sinyalin iyi bir şekilde işlenebilmesi için bu gürültülerin temizlenmesi 

gerekmektedir. Sistemin bu yüksek frekanslı bileşenlerinden kurtulabilmek için alçak 

geçiren filtre tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bunu gerçekleştirirken sistemden veri 

toplanmış ve daha sonradan bu verilerin matlabta FFT(Fast Fourier Trasnform) 

fonksiyonu yardımıyla frekans domaininde incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Verinin 

FFT sonucu oluşun frekans spektrumu Şekil 5.5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5.5 : Sistemden alınan verinin frekans spektrumu 

 

Görüleceği gibi verinin asıl bilgisi 0-5 Hz bandında olup geriye kalan frekans 

bileşenleri sistem için gürültü unsuru teşkil etmektedir. Sitemin kendi bilgisini 

kaybetmemesi için alçak geçiren filtrenin kesim frekansının, verinin maksimum 

frekans bileşeninin üzerinde bir kesim frekansına sahip olması gerekmektedir. 

MATLAB/Simulink ortamında Chebyshev-I formatında 4. Dereceden bir IIR filtre 

tasarlanmış ve filtrenin yanıtı Şekil 5.6’daki gibi elde edilmiştir. 
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Şekil 5.6 : Oluşturulan LPF Cevabı 

 

Sistemden alınan α ve β’ya ait verinin filtreden önce ve filtreden sonraki durumu Şekil 

5.7’de ve Şekil 5.8’de verilmiştir. 

 

Şekil 5.7 : α açısının filtreli ve filtresiz halleri 
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Şekil 5.8 : β açısının filtreli ve filtrelenmemiş hali 

 

5.4 Sistemin Kontrol Edilmesi 

Sistemin gerçek zamanda kontrolü gerçekleştirilirken önceden simulasyon ortamında 

denenmiş olan PID ve LQR sistemleri sisteme uygulanmak istenmiştir. 

Gerçek zamanlı uygulamada türev açısal hızları bulabilmek türev alınması 

gerekmektedir. Türev işleminde işaretlerin gürültülü olması son derece büyük sıkıntı 

arz etmektedir. Tasarlanan alçak geçiren filte gürültüyü büyük bir miktarda çözmüş 

olsa da kalan gürültü türevsel ifadelerde sorun çıkarmıştır. Bunun oluşmasında en 

önemli neden kullanılan sistemdeki bir çok elektriksel bileşenin birbiriyle etkileşmesi 

başrolu oynamıştır.  

Karşılaşılan bir başka zorluk yine ölçüm yapan sensörlerin tekrarlanabilirlik ve 

doğrusallığının düşük olmasıdır. Bu nedenle alınan verilerin tutarlığı hususunda 

problemler meydana gelmiştir. 

Bir başka problem ise küresel mafsaldaki ve doğrusal kızaklardaki sürtünmelerin çok 

fazla doğrusal olmayan etmenler barındırdığını bunun da sistemi kararsız kıldığı ifade 

edilmelidir.  

Sistemin kontrolü için kontrolörde oluşturulan sinyaller Şekil 5.9’da ve 5.10’da 

verilmiştir. 
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Şekil 5.9 : X eksenindeki motora verilen kontrol çıkışı 

 

Şekil 5.10 : Y eksenindeki motora verilen kontrol çıkışı 
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Sistemden alınan α ve β’nın zamana göre değişimi ise Şekil 5.11 ve 5.12’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.11 : α’nın zamana göre değişimi 

 

Şekil 5.12 : β’nın zamana göre değişimi 
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6.  SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu tez kapsamında küresel ters sarkaçın kontrolü problemi üzerinde çalışılmış olup, 

ilk olarak sisteme ait literatür taraması yapılıp problemin tanımı ve konunun kapsamı 

belirlenmiştir. Sonraki aşama ise sisteme ait dinamik modelin oluşturulması olmuştur. 

Bu yapılırken ilk olarak çubuğun uzunluğunun, çubuğun x-y ve x-z düzlemlerindeki 

izdüşüm uzunluğuna eşit olduğu kabul edilmiş ve bu kabulle sistem birbirinden farklı 

iki basit ters sarkaça ayrıştırılmıştır. Diğer model de ise sistem bütünüyle ele alınarak 

oluşturulmuştur. 

Elde edilen modelleri kontrol etmek amacıyla sistem fiziksel limitleri göz önünde 

bulundurularak denge noktası etrafında bir doğrusallaştırma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede sistemin durum uzay modeli oluşturulmuş ve doğrusal 

kontrol yöntemleri olan PID ve LQR kontrolörleri sisteme uygulanmasına olanak 

sağlamıştır. 

PID kontrolör sadece basitleştirilmiş sisteme uygulanmış olup sadece açı çıkışları 

kontrolü yapılmıştır. MATLAB/Simulink ortamında simulasyon gerçekleştirilip 

sistem çıkışları incelenmiştir. Açıların kontrol edilebildiği fakat kızağın konumunun 

uzun süreli çalışmalarda fiziksel limitleri aştığı gözlemlenmiştir. 

PID uygulandıktan sonra sisteme LQR kontrolör uygulanmıştır. Q matrisi daha 

önceden elde edilmiş olan durum uzayı matrisi yardımıyla hesaplanmıştır. Sonradan 

çeşitli R değerleri için K katsayı matrisi oluşturulmuş ve oluşturulan bu matris sisteme 

verilmiştir. Tasarlanan bu kontrolör yine MATLAB/Simulink ortamında simule 

edilmiş olup çıktıları çizdirilmiş ve sonuçları irdelenmiştir. R matrisinin içindeki 

köşegen elemanlarının azalması sistem kontrol girişlerinin daha agresif şekilde kontrol 

sağlamasına olanak vermekte bu sayede sistem istenen değerlere daha kısa sürede 

oturmaktadır. Bir başka deyişle, R matrisinin değerinin azalması oturma ve yükselme 

zamanını azaltmakta sistemin cevabını hızlandırmaktadır. Fakat R matrisinin çok fazla 

azaltılması sistemin kontrol sinyalini çok büyük değerlere getirmekte olup gerçek 

zamanlı uygulamada bulunan motorlar tarafından üretilemeyecek değerlere 

çıkmaktadır. R matrisi sistemi bu fiziksel limitleri aşmadan en hızlı cevabı elde edecek 
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şekilde seçilmiştir. Bu sırada aynı şekilde kızakların limitlerinin dışına çıkılmamasına 

da dikkat edilmiştir. 

Son olarak elde edilen bu kontrolörler gerçek zamanlı olarak oluşturulan fiziksel 

sisteme dSPACE kontrol kartı kullanılarak uygulanmıştır. İlk olarak simulasyonda 

elde edilen K katsayıları MATLAB/Simulink bloğunda bir fonksiyonun içine 

gömülmüş ve daha sonradan deneysel olarak yapılan çalışmalardan sonra bu katsayılar 

modifiye edilmiştir. Yine dSPACE’e özgü ADC, DAC portları ve Enkoder girişlerini 

ifade eden bloklar kullanılarak sistem girişleri alınmış ve kontrol çıkışları oluşturulan 

bu fonksiyona göre üretilip motor sürücüsüne gönderilmiştir. Oluşan çıkışlar 

irdelenmiş ve dSPACE'e ait arayüz programı kullanılarak MATLAB’e aktarılarak 

grafikleri elde edilmiştir. Simulasyon ile gerçek zamanlı uygulama arasındaki farklar 

karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar not edilmiştir. 

Sisteme ait daha gelişmiş kontrol yöntemleri ile kontrol gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. Günümüzde giderek popülerliği artan doğrusal olmayan kontrol 

sistemlerinin sisteme uygulanması ve bu tez kapsamında uygulanmış olan doğrusal 

kontrol yöntemleri ile kıyaslanması yapılması düşünülmektedir. Sliding mode control, 

gürbüz kontrol(robust control) ve bulanık mantık uygulanması öngörülen kontrol 

yöntemleridir.  
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EKLER 

EK-A : Gerçek Zamanlı Uygulamada Kullanılan Fonksiyon 

function [tox,toy] = control(x,xd,y,yd,al,dal,be,dbe) 
    x_ref = 0; 
    xd_ref = 0;     
    al_ref = 0; 
    y_ref = 0; 
    yd_ref = 0; 
    be_ref = 0; 
    r = 0.15; 
    i = 10; 
    tomax = 2.39; 
    if  al>0.1 || be>0.1 
        kx = [20 26.0059 -200.9636 13.4332]; 
        ky = [20 26.0059 -200.9636 13.4332];  
    if  al<0.1 || be<0.1 
        kx = [20 16.0059 -50.9636 13.4332]; 
        ky = [20 16.0059 -50.9636 13.4332]; 
    end 
    fx = (x_ref-kx(1)*x)+(xd_ref-kx(2)*xd)+(al_ref-kx(3)*al)+(0-

kx(4)*dal); 
    tox = fx*r/(i*tomax); 
    fy = (y_ref-ky(1)*y)+(yd_ref-ky(2)*yd)+(be_ref-ky(3)*be)+(0-

ky(4)*dbe); 
    toy = fy*r/(i*tomax); 
end 
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