
 

 

 

 

 

 

 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

BULANIK PID KONTROLÖR YAPILARININ TEMEL 

SĠSTEMLER ÜZERĠNDEKĠ BAġARIMININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Müh. Birkan AKBIYIK 

(504011122) 

MAYIS 2004 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih :  26 Nisan 2004 

Tezin Savunulduğu Tarih :  20 Mayıs 2004 

 

 

Tez DanıĢmanı : Prof.Dr. Ġbrahim EKSĠN (Ġ.T.Ü.) 

Diğer Jüri Üyeleri Prof.Dr. Müjde GÜZELKAYA (Ġ.T.Ü.) 

 Yrd.Doç.Dr. A. ġima UYAR (Ġ.T.Ü.) 

  

  

 



 ii 

 

ÖNSÖZ 

Öncelikle beni bu konuya yönlendiren ve her zaman, her türlü desteği veren değerli 

hocam Prof. Dr. Ġbrahim EKSĠN‟e, yardımları ve önerileriyle çalıĢmanın 

neticelenmesinde rol oynayan değerli hocam Prof. Dr. Müjde GÜZELKAYA‟ya, 

bilgisini ve yardımlarını benden esirgemeyen AraĢtırma Görevlisi Engin YEġĠL‟e ve 

her zaman yanımda olup, maddi manevi destek veren sevgili aileme yürekten 

teĢekkür ederim. 

 

 

 

Nisan 2004        Birkan AKBIYIK 

 

 

 

 

 



 iii 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

KISALTMALAR ............................................................................................................. v 

TABLO LĠSTESĠ ............................................................................................................ vi 

ġEKĠL LĠSTESĠ ........................................................................................................... viii 

SEMBOL LĠSTESĠ ......................................................................................................... xi 

ÖZET .............................................................................................................................. xii 

SUMMARY .................................................................................................................. xiii 

1. BULANIK MANTIK ................................................................................................... 1 

1. 1 GiriĢ ......................................................................................................................... 1 

1.2 Uygulamalar ............................................................................................................. 2 

1.3 Bulanık Kümeler ...................................................................................................... 2 

1.3.1 Tanım ................................................................................................................ 2 

1.3.2 Üyelik Fonksiyonları ......................................................................................... 4 

1.3.3 Bulanık Küme ĠĢlemleri .................................................................................... 5 

2. BULANIK KONTROL ................................................................................................ 7 

2.1 Bulanık Kontrolör Yapısı ......................................................................................... 7 

2.2 Bulandırma ............................................................................................................... 7 

2.3 Bulanık Kural Tabanı ............................................................................................... 8 

2.3.1 Bulanık Karar Tabloları .................................................................................... 8 

2.3.2 Temel Yapılar ................................................................................................... 9 

2.3.3 Bulanık Kontrol Kural Tabanı OluĢturulması ................................................. 11 

2.4 Durulama ................................................................................................................ 12 

2.5 Ölçekleme Çarpanları............................................................................................. 12 

3. BULANIK PID ........................................................................................................... 14 

3.1 Tanım ..................................................................................................................... 14 

3.2 Doğrudan Bulanık PID Kontrolör .......................................................................... 15 

3.2.1 Tek GiriĢli Bulanık PID (FPID-SI) ................................................................. 15 

3.2.2 Ġki GiriĢli Bulanık PID (FPID-DI) .................................................................. 16 

3.2.3 Üç GiriĢli Bulanık PID (FPID-TI) .................................................................. 18 

3.2.4 Bulanık Kontrol Sisteminin Ġç Yapısı ............................................................. 19 

3.3 Bulanık Kazanç Ayarlamalı PID Kontrolör ........................................................... 21 

3.4 Karma PID Kontrolörler ........................................................................................ 22 

4. PID KONTOL ĠÇĠN TEMEL SĠSTEMLER ........................................................... 24 

4.1 GiriĢ ........................................................................................................................ 24 

4.2 Sistemlerin Tanıtımı ............................................................................................... 24 

4.2.1 Çok Katlı EĢit Kutuplu Sistem ........................................................................ 24 

../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70664978#_Toc70664978
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70664979#_Toc70664979
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70664980#_Toc70664980
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70664981#_Toc70664981
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70664982#_Toc70664982
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70664983#_Toc70664983
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665533#_Toc70665533
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665534#_Toc70665534
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665535#_Toc70665535
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665536#_Toc70665536
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665537#_Toc70665537
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665538#_Toc70665538
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665539#_Toc70665539
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665540#_Toc70665540
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665541#_Toc70665541
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665542#_Toc70665542
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665543#_Toc70665543
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665544#_Toc70665544
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665545#_Toc70665545
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665546#_Toc70665546
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665547#_Toc70665547
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665548#_Toc70665548
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665549#_Toc70665549
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665550#_Toc70665550
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665551#_Toc70665551
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665552#_Toc70665552
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665553#_Toc70665553
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665554#_Toc70665554
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665555#_Toc70665555
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665556#_Toc70665556
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665557#_Toc70665557
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665558#_Toc70665558
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665559#_Toc70665559
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665560#_Toc70665560
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665561#_Toc70665561


 iv 

4.2.2 Dördüncü Mertebeden Sistem ......................................................................... 25 

4.2.3 Sağ Yarı Düzlem Sıfırı Olan Sistem ............................................................... 25 

4.2.4 Zaman Gecikmeli Tek Kutuplu Sistem ........................................................... 25 

4.2.5 Zaman Gecikmeli Katlı Kutuplu Sistem ......................................................... 26 

4.2.6 Isı Ġletim Sistemi ............................................................................................. 26 

4.2.7 Hızlı ve YavaĢ Modları Olan Sistem .............................................................. 26 

4.2.8 KoĢullu Kararlı Sistem .................................................................................... 27 

4.2.9 Osilasyonlu Sistem .......................................................................................... 27 

4.2.10 Kararsız Kutuplu Sistem ............................................................................... 27 

4.2.11 Ġntegral ĠĢlemine Sahip Sistemler ................................................................. 27 

5. BULANIK PID KONTROLÖR YAPILARININ TEMEL SĠSTEMLERDE     

BAġARIMININ ĠNCELENMESĠ ................................................................................ 28 

5.1 GiriĢ ........................................................................................................................ 28 

5.2 Ġncelenen Kontrolör Yapıları ................................................................................. 29 

5.3 Bulanık Kontrolör Bloğunun Ġç yapısı ................................................................... 34 

5.4 BaĢarım Ġncelemeleri ............................................................................................. 36 

5.4.1 Çok Katlı EĢit Kutuplu Sistem Ġncelemeleri ................................................... 36 

5.4.2 Zaman Gecikmeli Tek Kutuplu Sistem Ġncelemeleri ...................................... 46 

5.4.3 Zaman Gecikmeli Katlı Kutuplu Sistem Ġncelemeleri .................................... 50 

5.4.4 Osilasyonlu Sistem Ġncelemeleri ..................................................................... 53 

5.4.5 Kararsız Kutuplu Sistem Ġncelemeleri ............................................................ 56 

5.5 Dayanıklılık Ġncelemeleri ....................................................................................... 59 

       5.5.1 Çok Katlı EĢit Kutuplu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri ............................... 59 

       5.5.2 Zaman Gecikmeli Tek Kutuplu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri .................. 77 

       5.5.3 Zaman Gecikmeli Katlı Kutuplu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri ................ 79 

       5.5.4 Osilasyonlu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri ................................................. 81 

       5.5.5 Kararsız Kutuplu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri ........................................ 84 

6. SONUÇLAR VE TARTIġMA .................................................................................. 88 

KAYNAKLAR ............................................................................................................... 95 

ÖZGEÇMĠġ .................................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665562#_Toc70665562
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665563#_Toc70665563
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665564#_Toc70665564
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665565#_Toc70665565
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665566#_Toc70665566
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665567#_Toc70665567
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665568#_Toc70665568
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665569#_Toc70665569
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665570#_Toc70665570
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665571#_Toc70665571
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665572#_Toc70665572
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665572#_Toc70665572
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665573#_Toc70665573
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665574#_Toc70665574
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665575#_Toc70665575
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665576#_Toc70665576
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665577#_Toc70665577
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665578#_Toc70665578
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665579#_Toc70665579
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665580#_Toc70665580
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665581#_Toc70665581
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665582#_Toc70665582
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70665583#_Toc70665583
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70666358#_Toc70666358
../TEZ2/icindekiler.doc#_Toc70666358#_Toc70666358


 v 

KISALTMALAR 

 

PID  : Proportional, Integral and Derivative Kontrolör 

PI : Proportional and Integral Kontrolör 

PD : Proportional and Derivative Kontrolör  

FPID-SI : Tek giriĢli doğrudan bulanık PID 

FPD : Bulanık PD Kontrolör 

FPI : Bulanık PI Kontrolör 

FPID-DI : Ġki giriĢli doğrudan bulanık PID 

FPID-TI : Üç giriĢli doğrudan bulanık PID 

PI : BaĢarım Ölçütü 

ISE : Hatanın karesinin integrali 
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BULANIK PID KONTROLÖR YAPILARININ TEMEL SĠSTEMLERDEKĠ 

BAġARIMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ÖZET 

Bulanık mantık 1965 yılında Zadeh tarafından tanımlandıktan sonra pek çok alanda 

uygulamaları gerçekleĢmiĢtir. Kontrol uygulamalarında da özellikle matematiksel 

olarak tanımlanması zor olan sistemleri dilsel terimlerle kolayca tanımlama imkanı 

sunduğundan dolayı kendine önemli bir yer bulmuĢtur.  

Yıllar boyu PID kontrolörler basit yapıları ve dizayn kolaylığı ile endüstride en çok 

kullanılan kontrolör yapıları olmuĢlardır. Ancak klasik PID kontrolörler doğrusal 

olmayan sistemlere fazla uygun değildir. Bulanık PID yapılı kontrolörler bu eksikliği 

gidermeye adaydır. Bulanık üyelik fonksiyonları ve kurallar ile tanımlama kontrolde 

doğrusal olmamayı ve ilave giriĢ değiĢkenleri eklemeyi kolaylaĢtırır. 

Literatürde tanımlanan çeĢitli bulanık PID kontrolör yapıları vardır. Bunları genel 

olarak üç grupta toplayabiliriz; doğrudan bulanık PID, bulanık kazanç ayarlamalı 

PID, karma PID. Bunlardan en yaygın olarak doğrudan bulanık PID kontrolörler 

kullanılır. 

Bu çalıĢmada gerek yapıları gerekse giriĢ sayıları ile ayrılan çeĢitli doğrudan bulanık 

PID, bir karma PID ve doğrudan bulanık PID kontrolörlerin temeli olarak bir bulanık 

PD ve bulanık PI bunlarla beraber bir karĢılaĢtırma unsuru olarak klasik PID yapıları 

ele alınmıĢ, bunların PID kontrolde test amaçlı kullanılan temel sistemlerden 

baĢlıcaları üzerinde performansları ve dayanıklılıkları incelenmiĢtir. Kontrolörlerin 

ölçekleme çarpanları ve/veya PID katsayılarını belirlemek amacıyla genetik 

algoritmalardan yararlanılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda kontrol edilmek istenen bir 

sistemin tipine göre hangi bulanık PID kontrolör yapısının performans ve 

dayanıklılık açısından daha uygun olduğuna karar verilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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THE EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF FUZZY PID 

CONTROLLER STRUCTURES ON BENCHMARK SYSTEMS 

SUMMARY 

After fuzzy logic is defined by Zadeh in 1965, it has applied in many areas. It finds 

an important place in control applications since it gives the opportunity of describing 

the systems, especially which are difficult to describe mathematically, linguistically.  

PID controllers are most widely used in industry for years, due to their simple 

structure and ease of design. However classic PID controllers are not well suit to 

nonlinear systems. Fuzzy PID type controllers are a candidate to be used in this area. 

Definition with fuzzy membership functions and rules ease to add nonlinearity and 

additional inputs to control.  

There are various fuzzy PID controller structures defined in literature. In general they 

can be collected in three classes; direct action PID, fuzzy gain scheduling PID, 

hybrid PID. Direct action type PID controllers are the most commonly used among 

them. 

In this thesis various types of direct action PID controllers, vary due to their 

structures or number of inputs, a hybrid PID, a fuzzy PD and a fuzzy PI, as the 

fundamental structures of fuzzy PID, and a classic PID, as a matter of comparison, 

are taken up and their performance and robustness are evaluated on some main 

benchmark systems for test of PID control. Genetic algorithms are used to determine 

the scaling factors and/or PID parameters. As a result, it is tried to decide which 

controller structure is suitable by means of performance and robustness, according to 

the type of the system to be controlled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. BULANIK MANTIK 

1. 1 GiriĢ 

Teknoloji ilerledikçe kontrol yapılarının daha kompleks amaçlara cevap vermesi 

bekleniyor, sistemler daha kompleks oldukça sıradan kontrolörlerin yeterlilikleri 

azalmakta. Bu sebeple, çok daha hassas ve verimli birimlere ihtiyaç duyuluyor. Bu 

amaçla kontrol üzerine pek çok yeni metot geliĢtirilmektedir.  

Bulanık mantık, 1960‟lı yıllarda  California Berkeley Üniversitesinden Prof. Lotfi 

Zadeh tarafından tanımlanmıĢtır[1]. Bilgisayar mantığındaki kesinliğin yerine insan 

düĢünce sisteminde bulunan belirsizliğe göre matematiksel bir yöntem olarak bulanık 

mantığı  sunmuĢtur. Bulanık mantığın amacı bilgisayarların insan gibi düĢünmesini 

sağlamak ve insan ve bilgisayar yetenekleri arasındaki engeli kaldırmaktır[2]. 

Bilgisayarların ve insanların birbirini tamamlayıcı zayıflık ve üstünlükleri vardır. 

Mesela bir fotoğraftan insanların yüzlerini tanımak veya “uzun mesafe” gibi 

kavramları anlamak bir bilgisayar için güç iĢlemlerdir, buna karĢın 100 tane 6 haneli 

rakamın ortalamasını birkaç milisaniye içinde alabilir[3]. 

Klasik bilgisayar mantığında doğru-yanlıĢ, var-yok, siyah-beyaz gibi kesin ve 

birbirlerinden ayrık ifadelere karĢın insan beyni az, çok, biraz, yeterince gibi kesinlik 

taĢımayan kavramlar kullanır. Bulanık mantık, kavramları iyi-kötü, var-yok Ģeklinde 

kesin ve ayrık olarak kümelemez bunun yerine kümeler birbirini kısmen kaplayabilir 

ve her birey kümelere bir aitlik derecesi ölçüsünde aittir.      

Bulanık mantık bu esnek ve belirsizlik taĢıyan yönüyle insan düĢünce sistemini çok 

daha iyi karĢılar. Kesinlik taĢıyan kavramlar için, “bütün kurĢun kalemler” kümesini 

düĢündüğümüzde klasik mantıkla çok rahat çözümleyebiliriz. Çünkü eğer bir kurĢun 

kalemimiz varsa bu kümenin üyesidir fakat bir tükenmez veya dolma kalemi ele 

aldığımızda kümenin dıĢında olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Ancak gerçek hayatta 

kesinlik içermeyen pek çok ifade vardır. “çalıĢkan öğrenciler” kümesi veya “pahalı 

arabalar” kümesi gibi. Pahalılığı kesin olan, Rolls-Royce gibi,  bazı arabalar vardır, 
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fakat ekonomik durumunuz, yaĢadığınız yer ve yaĢam tarzınız gibi sebeplere bağlı 

olarak baĢka pek çok araç da bu sınıfa girebilir[3]. 

1.2 Uygulamalar 

Bulanık mantık bütün teknik problemlere cevap oluĢturmasa da basitliğin ve 

uygulama hızının önem kazandığı yerlerde güçlü bir adaydır. Bulanık kontrolün 

baĢarılı bir Ģekilde uygulandığı bazı alanlar: 

Çevresel Kontrol 

-  Klimalar 

- Nemlendiriciler 

Ev Aletleri 

- ÇamaĢır Makineleri/Kurulayıcılar 

- Elektrikli Süpürgeler 

- Tost Makineleri 

- Mikrodalga Fırınlar 

- Buzdolapları 

Tüketici Cihazları 

- Televizyon 

- Fotokopi Makineleri 

- Video Kameralar – Otomatik Odaklama, Görüntüleme ve Sarsıntı Önleyici 

Otomotiv Sistemleri 

- Araç içi Klima Kontrolü 

- Otomatik Vites Kutuları 

- 4 Teker ÇekiĢ 

- Koltuk/Ayna Kontrol Sistemleri 

1.3 Bulanık Kümeler 

1.3.1 Tanım 

Bir X evrensel kümesi içindeki A bulanık kümesi  xA  üyelik fonksiyonu ile 

tanımlanır ve her x değerine karĢı düĢen üyelik fonksiyonu değerine o x elemanının 

A bulanık kümesine ait üyelik derecesi denir. Üyelik fonksiyonu [0,1] aralığında 

tanımlanır. 
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 1,0: xA  

Üyelik derecesinin 0 olması, karĢılık gelen x elemanının o bulanık kümenin tamamen 

dıĢında, 1 olması ise tamamen içinde olduğu anlamına gelir.  

Üyelik derecesi olasılıkla karıĢtırılmaması gereken bir kavram olup, o elemanın söz 

konusu kümeye aitlik mertebesini belirtir. 

Örneğin, uzun ve kısa boylular kümesi keskin kümeler kullanarak ġekil 1‟deki gibi 

gösterilebilir.  

 

ġekil 1.1 Keskin kümeler ile boy sınıflandırması 

Bu durumda boyu 170cm‟den uzun olanlar uzun boylu, 107 cm‟den kısa olanlar ise 

kısa boylu olarak sınıflandırıyor. KiĢinin boyu 145cm de olsa 169cm de olsa kısa 

boylu olarak adlandırılıyor buna karĢılık boyu 171cm olan  biri uzun boylu sayılıyor. 

Aynı örmeği bulanık kümelerde incelediğimizde; 

 

ġekil 1.2 Bulanık kümeler ile boy sınıflandırması 

ġekil 2‟de görüleceği gibi 170cm boyunda olan bir kiĢi 0.5 üyelik derecesiyle Kısa 

boy ve yine 0.5 üyelik derecesiyle Uzun boy kümesine ait oluyor. 160cm altındakiler 

için 1Kıısaboy  ve 0Uzunboyy , yani 160cm altındakiler kesin kısa boylu kabul 
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ediliyor. Benzer Ģekilde 180cm üzerindekiler de kesin uzun boylu kabul ediliyor. 

Bununla beraber  160-180 cm arası boya sahip olanlar sahip oldukları üyelik 

dereceleri büyüklüğünde iki kümeye de ait oluyorlar. 

1.3.2 Üyelik Fonksiyonları 

Üyelik fonksiyonları, dilsel kavramı ölçmek için kullanılırlar. Örneğin ġekil 1.3‟te 

görülen OrtaBoy  - boy grafiğine bakarsak, OrtaBoy  fonksiyonu “boy” un dilsel olarak 

orta boy olarak tanımlanabilme kesinliğinin ölçütüdür. 

 

ġekil 1.3 “Orta boy” dilsel ifadesi için üyelik fonksiyonu 

ġekil 1.3‟te görülebileceği gibi, eğer boy=150cm ise   0150 OrtaBoy , öyleyse kesin 

olarak boy=150cm “Orta boy” değildir. Eğer boy=165cm ise   5.0165 OrtaBoy  

165cm boyun “Orta boy” olma kesinliği yarı yarıyadır. Eğer boy=170cm ise  

  1170 OrtaBoy ‟dir, yani 170cm boyun “Orta boy” olarak tanımladığımız sınıfta 

oluĢu tam olarak kesindir. Eğer boy=190cm ise   0190 OrtaBoy  ve 190cm boyun 

“Orta boy” olmadığı kesindir (gerçekte “uzun boy” kabul edilebilir). 

Bulanık kümeler oluĢtururken tanımlanmak istenen kavramın karakteristiğine göre 

istenilen [0,1] aralığında değerler alan herhangi bir fonksiyon kullanılabilir. Bununla 

birlikte genel olarak kullanılan bazı genel üyelik fonksiyonu yapıları da mevcuttur. 

“Orta boy” sınıfını temsil eden bazı temel yapılar ġekil 1.4‟te görülebilir. 
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ġekil 1.4 “Orta boy” u temsil eden bazı temel üyelik fonksiyonları 

1.3.3 Bulanık Küme ĠĢlemleri 

Bir X evrensel kümesinde bulunan A bulanık kümesini ele alırsak, bulanık küme 

iĢlemleri: 

a) Tümleme: 

AA
 1                            (1.1) 

Orta boylular kümesine tümleme iĢlemi uyguladığımızda “Orta boylular” ve 

tümleyeni “Orta boylu olmayanlar” kümeleri ġekil 1.5‟teki gibi olur. 

 

ġekil 1.5 “Orta boylular” kümesi ve tümleyeni 
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b) KesiĢim 

X evrensel kümesinde tanımlı A ve B bulanık kümeleri için, 

 BABA  ,min                 (1.2) 

ġekil 1.2‟deki “Uzun boy” ve “Kısa boy” bulanık kümeleri ele alınırsa, 

KıısaBoyUzunBoy  üyelik fonksiyonu ġekil 1.6 „da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 1.6 “Kısa boy” ve “Uzun boy” bulanık kümelerinin kesiĢimi 

c) BirleĢim 

 X evrensel kümesinde tanımlı A ve B bulanık kümeleri için, 

 BABA  ,max                  (1.3) 

ġekil 1.2‟de gösterilen “Kısa boy” ve “Uzun boy” bulanık kümeleri ele 

alındığında, KıısaBoyUzunBoy bulanık fonksiyonu ġekil 1.7‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 1.7 “Kısa boy” ve “Uzun boy” bulanık kümelerinin birleĢimi 



 7 

 

2. BULANIK KONTROL 

2.1 Bulanık Kontrolör Yapısı 

Bulanık sistemlerin çok büyük kısmı, EĞER - O HALDE kuralları aracılığıyla 

tanımlanmıĢtır.  Bu tür sistemler, “kural tabanlı bulanık sistemler” olarak adlandırılır. 

Bulanık sistemler, modelleme, veri çözümlemesi, kestirim ve kontrol gibi farklı 

amaçlar için kullanılabilirler.   

 

ġekil 2.1  Bir bulanık sistemin iç yapısı 

En basit bulanık sistemin ana yapıları bulanık kural tabanı ve çıkarım 

mekanizmasındır.  Kural tabanında, bulanık EĞER – O HALDE kuralları bulunur.  

Kural tabanı ve çıkarım mekanizmasından oluĢan temel bulanık sistem yapısı 

bulandırıcı ve durulayıcı adı verilen iki birim daha içerir. Bulandırıcı gerçel değerli 

sistem giriĢini bulanık kümelere dönüĢtürürken, durulayıcı, tersine, çıkarım 

mekanizmasının ürettiği bulanık kümeleri gerçel değerli sistem çıkıĢına dönüĢtürür. 

Bu tür bulanık sistemlere iliĢkin blok Ģema ġekil 2.1 de verilmiĢtir.   

2.2 Bulandırma 

Bulanık kontrolün ilk adımı gelen gerçel iĢareti bir bulanık değiĢkenler kümesine 

dönüĢtürmektir. Bu iĢlem bulanık sınıflandırma veya bulandırma adını alır. Bu gelen 

gerçel sinyallere karĢılık gelen üyelik fonksiyonları oluĢturmak yoluyla gerçeklenir. 
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ġekil 2.2‟de hava sıcaklığı ölçümüne karĢılık oluĢturulan üyelik fonksiyonları 

görülmektedir. 

 

ġekil 2.2 Hava sıcaklığı üyelik fonksiyonları 

ġekil 2.2‟de[4] görüleceği gibi hava sıcaklığı değiĢenini bulandırmak için, serin, ılık 

ve sıcak durumları gösteren 3 bulanık küme tanımlandı. Bu kümeler birbirlerini 

kısmi olarak kapsamaktadır. Dolayısıyla her gerçel giriĢ bir ya da daha fazla bulanık 

kümede bulunabilir. Örneğin, 70 C giriĢi ele alındığına bu giriĢ için bu giriĢ 0.37‟lik 

üyelik derecesiyle ılık kümesine ve 0.17‟lik üyelik derecesiyle sıcak kümesine aittir. 

Kontrolör iĢlemler sırasında bu iki aitliği de hesaba katacaktır. 

2.3 Bulanık Kural Tabanı 

2.3.1 Bulanık Karar Tabloları 

Bulanık kontrol bulanık kuralları oluĢtururken, mantıksal “ve”, “veya” ve “değil” 

iĢlemlerinin eĢleniklerini kullanır. Bunlar Ģu Ģekilde tanımlanır[5]: 

a) VE: Bulanık VE iĢlemcisi için kullanılan iki yöntem vardır, A bir gerçel 

giriĢ değerinin A bulanık kümesine aitliği olsun ve B  baĢka bir gerçel giriĢ 

değerinin B bulanık kümesine aitliği olsun; 

1. Minimum:  

 BABAAveB  ,min                          (2.1) 

2. Çarpım:  

BABAAveB                         (2.2) 
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b) VEYA: Bulanık VEYA iĢlemcisi için kullanılan iki yöntem vardır, A bir 

gerçel giriĢ değerinin A bulanık kümesine aitliği olsun ve B  baĢka bir gerçel 

giriĢ değerinin B bulanık kümesine aitliği olsun; 

1. Maksimum:  

 BABAAveyaB  ,max              (2.3) 

2. Çarpım:  

BABABAAveyaB                (2.4) 

c) DEĞĠL: A  aitliği için bulanık değil iĢlemcisi 

     AAilA   1deg                (2.5) 

2.3.2 Temel Yapılar 

     a) Mamdani: Mamdani tipi bulanık kurallarda durumlar ve cevaplar bulanık 

olarak tanımlanmıĢtır[6]. Mamdani tipi bir bulanık kural aĢağıdaki gibidir. 

EĞER x~  Ai ise O HALDE y~  Bi‟dir               (2.6) 

Burada, x~  bir giriĢ (öncül) dilsel değiĢken ve Ai „ler ise öncül dilsel terimlerdir. 

Benzer Ģekilde y~  bir çıkıĢ (sonuç) dilsel değiĢken ve Bi „ler ise sonuç dilsel 

terimlerdir.  Kurallarda yer alan x~  (/ y~ ) dilsel değiĢkenlerinin değerleri ve Ai (/Bi) 

dilsel terimleri kendi tanım bölgelerinde tanımlı bulanık kümelerdir: xXR
p
 ve 

yYR
q
. Öncül (/sonuç) bulanık kümelerine iliĢkin üyelik fonksiyonları 

(x):X[0, 1],  (y):Y[0, 1]               (2.7) 

Ģeklinde dönüĢümlerdir. Ai bulanık kümeleri, iliĢkili sonuç önermelerinin geçerli 

olduğu öncül uzaydaki bulanık bölgelerdir. Ai ve Bi dilsel değiĢkenleri genellikler 

daha önceden tanımlanmıĢ KÜÇÜK, ORTA, BÜYÜK, NEGATĠF, POZĠTĠF gibi 

terimlerden seçilir. Bu kümeler, A ve B ile gösterilirse Ai ve Bi „ler, AiA ve BiB 

Ģeklinde ifade edilebilir. 
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    b) Tekli: Mamdani tipi bulanık kuralların özel bir halidir.  Kuralların sonuç 

önermesinde yer alan Bi bulanık kümelerinin tekli(singleton) bulanık küme 

seçilmesiyle oluĢturulur. 

Tekli üyelik fonksiyonu  



 


haldeaksi,0

xx,1
)x(μ                   (2.8) 

Ģeklinde tanımlanır. 

Bi bulanık kümeleri, bi gerçel sayılar ile aĢağıdaki gibi basit Ģekilde ifade edildiğinde 

Tekli kurallar 

EĞER x, Ai  ise O  HALDE y=bi  ,      i= 1, 2, 3,……,r             (2.9) 

Ģeklinde yazılabilir. 

    c)Takagi-Sugeno: Mamdani tipi bulanık EĞER - O HALDE kurallardaki öncül 

ve sonuç kısımlar bulanık önermeler ile sistemi ifade etmektedir.  Oysa ki, Takagi-

Sugeno [7] bulanık modelinin sonuç kısımda, bir belirgin (kesin) fonksiyon 

mevcuttur.  Dolayısıyla bu model hem matematiksel, hem de dilsel ifadelerle 

oluĢturulan bir model olarak görülebilir.  Öncül kısım, sonuç kısmındaki 

fonksiyonların varolduğu, giriĢ uzayının bulanık bölgelerini ifade eder.  Takagi-

Sugeno modelinde kurallar  aĢağıdaki yapıdadır: 

EĞER x, Ai ise O HALDE  yi = fi(x) ,     i= 1, 2, ….., r           (2.10) 

Mamdani modelin aksine,  x giriĢi kesin değerlidir.  Her kuraldaki fi(x) fonksiyonu 

aynı tip yapıdadır, yalnızca parametreler değiĢiktir. Basitlik ve pratiklik açısından, 

fi(x) fonksiyonu için doğrusal olan aĢağıdaki yapı oldukça kullanıĢlıdır: 

EĞER x, Ai ise O HALDE yi = ai
T
x + bi    ,     i= 1, 2, …, r           (2.11) 

Burada ai , parametre vektörü, bi ise bir skalerdir.  Dikkat edilecek olursa, 

kurallardaki tüm ai ler  sıfır vektörü olarak  alındığında tekli model elde edilir. 
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2.3.3 Bulanık Kontrol Kural Tabanı OluĢturulması 

GiriĢ ve çıkıĢ değiĢkenleri için üyelik fonksiyonları tanımlandıktan sonra çıkıĢ 

cevapları ile giriĢ değerleri arasında bağlantı kurmak üzere bir kural tabanı 

oluĢturulabilir. Bulanık kural tabanında bulunan kurallar, 

 Eğer {durum} O halde {cevap}                       (2.12) 

Ģeklinde tanımlanır. 

ġekil 2.2‟de gösterilen, hava sıcaklığı için tanımlanan üyelik fonksiyonlarını giriĢ 

değiĢkenlerini bulandırmak için kullanılan üyelik fonksiyonları olarak kabul edersek, 

ve çıkıĢ değiĢkenleri için üyelik fonksiyonlarını ġekil 2.3‟teki gibi tanımlarsak, basit 

bir fan kontrol sistemi için kural tabanı oluĢturabiliriz[4]. 

 

ġekil 2.3 Fan hızı üyelik fonksiyonları 

Bu giriĢ ve çıkıĢ üyelik fonksiyonları çerçevesinde aĢağıdaki kurallar oluĢturulabilir. 

Eğer Hava sıcaklığı Serin ise, O halde Fan hızı YavaĢ 

Eğer Hava sıcaklığı Ilık ise, O halde Fan hızı Orta 

Eğer Hava sıcaklığı Sıcak ise, O halde Fan hızı Hızlı 

C70 giriĢ için iki kural ateĢlenir, bunlar; 

Eğer Hava sıcaklığı Ilık ise, O halde Fan hızı Orta 

Bu kural ġekil 2.2‟de görülebileceği gibi 0.37‟lik bir kuvvetle ateĢlenmiĢtir 

ve 

Eğer Hava sıcaklığı Sıcak ise, O halde Fan hızı Hızlı 

Bu kural ġekil 2.2‟de görülebileceği gibi 0.17‟lik bir kuvvetle ateĢlenmiĢtir. 

Bizim Örmeğimiz tek giriĢ ve çıkıĢ değiĢkenine bağlı olsa da Eğer-O halde kurallar 

birden çok giriĢ ve çıkıĢ değiĢkenleri için de kullanılabilir. Bu kurallar matematiksel 
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tanımlamalar yerine sözlerle açıklamaya dayandığından, dilsel terimlerle 

açıklanabilen her türlü iliĢki bulanık kontrolörle tanımlanabilir.Böylelikle doğrusal 

olmayan sistemler dahi bulanık kontrolörlerle tanımlanıp kolayca kontrol edilebilir. 

2.4 Durulama 

Bir bulanık kontrolün son aĢaması kontrol iĢlemleri sonrasında elde edilen bulanık 

değiĢkenleri tekrar gerçel değiĢkenlere dönüĢtürmektir. Bu iĢleme durulama ve bunu 

gerçekleĢtiren yapıya da durulayıcı denir.  

Durulama iĢlemi için çeĢitli yöntemler vardır bunların en yaygını ağırlık merkezi 

yöntemidir[8]. AĢağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir. 

 

n

n

n

n

kDerecesiGirisUyeli

sDegerinUygunCikieKarsiDusekDereceGirisUyelikDerecesiGirisUyeli
pKeskinCeva

)(

sin)(






 (2.13) 

Bölüm 2.3.2‟de kural tablosu oluĢturulan ve ġekil 2.2 ve ġekil 2.3‟te giriĢ ve çıkıĢ 

değerleri için üyelik fonksiyonları gösterilen önek incelendiğinde, C70 gerçel giriĢ 

için ağırlık merkezi yöntemiyle durulanıĢı[4] ġekil 2.4‟ te görülmektedir. 

 

ġekil 2.4 Fan hızı çıkıĢ ağırlık merkezi yöntemiyle hesaplanıĢı 

Buna göre Fan hızı kontrol sisteminde C70 ‟lik bir hava sıcaklığı giriĢ değeri 

ölçüldüğünde bu bölümde tasarlanan bulanık kontrolör kontrol iĢlemleri sonucu 

hesapladığı bulanık bilgiyi ağırlık merkezi yöntemiyle durulayarak 635rpm‟lik bir 

fan hızı çıkıĢ değeri ayarlamıĢtır. 

2.5 Ölçekleme Çarpanları 

Üyelik fonksiyonları oluĢturulurken normalize edilmiĢ tanım kümesi kullanıldığında 

bir ölçekleme çarpanına ihtiyaç duyulur. Özellikle kontrolör tasarımında ölçekleme 
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çarpanın önemi büyüktür. Genlikle PI, PD ve PID kontrol yapılarında giriĢ üyelik 

fonksiyonları [-1,1] aralığında keskin giriĢler için tanımlanır. 
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3. BULANIK PID 

3.1 Tanım 

Basit yapıları ve pek çok Ģartta gösterdikleri dayanıklı baĢarımları nedeniyle PID 

kontrolörler endüstride en çok tercih edilen yapılardır[9]. Ancak, kontrol edilen 

sistemlerin yüksek mertebeden doğrusal olmayan sistemler ve kesinlik taĢımayan 

sistemler olması durumunda PID yapılı sistemler iyi bir kontrol baĢarımı sunmazlar. 

Bu yüzden bu tip sistemler için baĢka kontrol imkanları aranmıĢ ve bunlardan biri 

olarak bulanık kontrol sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Kesinlik taĢımayan ve doğrusal 

olmayan sistemlerde bulanık kontrolörler öne çıkmaktadır. 

Ġlk bulanık mantık algoritması 1974 yılında Mamdani tarafından insan operatörünün 

dilsel kontrolünü birleĢtirmek amacıyla oluĢturulmuĢtur [6]. Klasik kontrolörlerle 

karĢılaĢtırıldığında, bu tip bulanık mantık kontrolörlerinin (FLC) daha baĢarılı 

olmasına rağmen, algoritma önemli derecede operatörün deneyim ve bilgisine 

dayanmaktadır. Operatör deneyimine bağlılıktan ötürü oluĢan bu olumsuzluktan 

kurtulmak için ilk olarak bulanık mantık kontrolörerin yapısı için 1976 yılında Mac 

Vicar-Whelan tarafından bazı genel kurallar önerilmiĢtir [10]. Mac Vicar-Whelan 

tarafından önerilen bu bulanık kurallar ile, PI ve PD kontrolör yapılarına yaklaĢılmıĢ 

ve hatta oldukça iyi sonuçlar elde edilmiĢtir[11].   

Literatürde bulanık PID ve kontrolörler için pek çok yapı tanımlanmıĢtır. ġekil 

3.1‟de bulanık PID kontrol yapılarının sınıflandırılması [9] görülebilir. 
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ġekil 3.1 Bulanık PID kontrolörlerin sınıflandırılması 

3.2 Doğrudan Bulanık PID Kontrolör 

Kontrol iĢaretinin bilgi tabanından ve bulanık çıkarım mekanizmasından elde edildiği 

tipik bir bulanık mantık kontrolör yapısı taĢıyan bir modeldir. ĠĢlem direkt olarak 

bulanık kontrolör tarafından sürüldüğünden bu kategoriye doğrudan bulanık kontrol 

denir[9,12]. En yaygın bulanık kontrol yapısıdır.  

Kontrolör giriĢ sayılarına göre 3 kategoriye ayrılır: 

3.2.1 Tek GiriĢli Bulanık PID (FPID-SI) 

Kontrol iĢlemi için hatayı baĢlıca referans olarak kullanır. ġekil 3.2‟de [13] tek giriĢli 

bir bulanık kontrolör yapısı görülebilir. Bu yapı gerçekte hatanın bulanık orantısal 

harekete doğrusal olmayan  izdüĢümünün  klasik yapılı bir PID kontrolörle kaskod 

bağlanmıĢ halidir. 

 

ġekil 3.2 Tek giriĢli, tek kural tabanlı doğrudan bulanık PID kontrolör (FPID-SI) 
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ġekil 3.3‟te baĢka bir tek giriĢli doğrudan bulanık PID kontrolör yapısı gösterilmiĢtir. 

Bu yapıda da hata giriĢ sinyali olarak kabul edilmiĢ fakat bu sefer 3 ayrı bulanık 

kontrolör kullanılmıĢtır[12,14].  

 

ġekil 3.3 Tek giriĢli,üç kural tabanlı doğrudan bulanık PID kontrolör(FPID-TI(Tip2)) 

3 bulanık kontrolörün de aynı yapıda olması durumunda ġekil 3.3‟te gösterilen 

yapıyla kontrolün ġekil 3.2‟ de gösterilen yapıyla eĢdeğer olacağı açıktır. 

3.2.2 Ġki GiriĢli Bulanık PID (FPID-DI) 

Ġki giriĢli yapıda kontrol giriĢ sinyali olarak hata ve hatanın değiĢimi alınır.  ġekil 

3.4‟te iki giriĢli bir bulanık PD yapısı gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 3.4 Bulanık PD kontrolör (FPD) 

Bulanık PD kontrolör sürekli hal hatasını yok edemez. Bu nedenle bulanık PI 

kontrolör bulanık PD kontrolöre göre daha etkilidir. Bununla birlikte integral iĢlemi 

sebebiyle yüksek mertebeden iĢlemlerde salınım yapabilir ve daha geç kararlı olur. 

ġekil 3.5‟te [15] bulanık PI kontrolörün yapısı gösterilmiĢtir. 
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ġekil 3.5 Bulanık PI kontrolör (FPI) 

Bulanık PID tipi kontrolör için gerçekte 3-D kural tabanı gerekmektedir ancak 

uzman operatörün algılama kapasitesi açısından bu oldukça güçtür. Bu sebepten 

ötürü oran, integral ve türev kontrol elemanlarını biraraya getirerek PI ve PD 

etkilerini birleĢtirmek yoluyla bulanık PID tipi kontrolör elde etmek mümkündür 

[16]. Bu Ģekilde oluĢturulan bulanık PID kontrolör ġekil 3.6‟da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.6 Bulanık PD ve PI kontrolör birleĢiminden oluĢan bulanık PID kontrolör (Ġki 

giriĢli, iki kural tabanlı bulanık PID kontrolör) (FPID-DI(Tip1)) 

Ġki giriĢli bulanık PID kontrolör oluĢturmanın bir diğer yolu da bulanık PD 

kontrolöre bir integral alıcı eklemek ve PD kontrol çıkıĢıyla integral etkisiyle oluĢan 

PI yapısını çıkıĢta toplamaktır. Bu yapı ġekil 3.7‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.7 Ġki giriĢli, tek kural tabanlı bulanık PID kontrolör (FPID-DI(Tip2)) 
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ġekil 3.6 ve ġekil 3.7‟den görüleceği gibi bu iki yapı bulanık kontrolörlerin aynı 

olması ve ölçekleme çarpanları arasında 21 eee SSS   ve 21 cecece SSS   bağıntısı 

bulunması ve her iki yapıdaki Su1 ve Su2 ölçekleme çarpanlarının eĢit olması 

durumunda birbirinin eĢleniğidir. Ne var ki, bulanık kontrolörlerin aynı olması 

durumunda bir modelde 4, diğerinde 6 ölçekleme çarpanı olması FPID-DI(Tip1) için 

optimizasyon güçlülüne neden olur. 

3.2.3 Üç GiriĢli Bulanık PID (FPID-TI) 

Üç giriĢli PID kontrolörler, kontrolör giriĢi  giriĢi olarak hata ve hatanın değiĢimi 

yanında toplam hata ya da hata değiĢim oranını da kabul ederler. ġekil 3.8‟de [12]          

3 giriĢli ve giriĢleri hata, hatanım değiĢimi ve toplam hata olan bir bulanık kontrolör 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.8 Üç giriĢli bulanık PID kontrolör (hata, hatanın değiĢimi ve toplam hata 

giriĢli) (FPID-TI(Tip1)) 

ġekil 3.8‟de gösterilen sistemde e  giriĢi yerine e  giriĢi kabul edilir ve Sse 

ölçekleme çarpanı Srce ölçekleme çarpanı olarak değiĢtirilirse, yine üç giriĢli fakat 

giriĢleri hata, hatanın değiĢimi ve hatanın değiĢim oranı olan bir bulanık kontrolör 

elde edilir. Farklı bir üç giriĢli bulanık kontrolör yapısı ġekil 3.9‟da [12] 

gösterilmiĢtir. 
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ġelik 3.9 Üç giriĢli, üç kural tabanlı bulanık PID kontrolör yapısı (FPID-TI(Tip2)) 

ġekil 3.9 da görüleceği gibi üç giriĢli, üç kural tabanlı yapı ġekil 3.8‟deki yapıdaki 

gibi üç giriĢli bulanık kontrolör değil, her bir kontrol giriĢ değiĢkeni için tek giriĢli 

bulanık kontrolör kullanmaktadır. 

3.2.4 Bulanık Kontrol Sisteminin Ġç Yapısı 

Eğer bulanık kontrolör doğrusal bir kural tabanına sahipse ve her değiĢken için tanım 

kümeleri eĢ dağılıma sahip ise ve üyelik fonksiyonları %50 oranında birbirlerini 

kapsıyorsa bu tip kontrolöre doğrusal görünümlü bulanık kontrolör denir [12].  

N1, N2 ve N3 sırasıyla e , e ve  e  veya e için tanımlanan giriĢ üyelik kümelerinin 

sayıları ve e1,  e ; e2, e; ve e3,  e  veya e „ı temsil ederken iki komĢu üyelik 

arasındaki mesafe aĢağıdaki gibi tanımlanır: 

 12 11  Na  

 12 22  Na                  (3.1) 

 12 33  Na  

Üç giriĢli bulanık kontrolörün kural tabanı 321 NNN   adet kuraldan oluĢur, 

i=0,1,…N1-1, j=0,1,…N2-1 ve k=0,1,…N3-1 iken bu kurallar [12,13], 

Eğer e1 E1,i ise ve e2 E2,j ise ve e3 E3,k ise, o halde u Ui+j+k‟dır.           (3.2) 

Ģeklinde  tanımlanır. 
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Ġki giriĢli yapı için bulanık kontrolörün kural tabanı ise 21 NN   adet kuraldan 

oluĢur, i=0,1,…N1-1 ve j=0,1,…N2-1 iken bu kurallar [12,17], 

Eğer e1 E1,i ise ve e2 E2,j ise, o halde u Ui+j‟dır.                                   (3.3) 

Ģeklinde tanımlanır. 

Bu durumda iki giriĢli yapının çıkıĢ değiĢkenleri için m=N1+N2-1 adet üyelik 

fonksiyonu tanımlıdır. Üç giriĢli yapının çıkıĢ değiĢkenleri için ise m=N1+N2+N3-2 

adet üyelik fonksiyonu tanımlıdır. 

Ġki ve üç değiĢkenli bulanık kontrolörler için giriĢ ve çıkıĢ üyelik fonksiyonları ġekil 

3.10 ve 3.11‟de görülebilir [12,17]. 

 

ġekil 3.10 Ġki ve üç giriĢli doğrudan bulanık PID kontrolörler için giriĢ üyelik 

fonksiyonları  

 

ġekil 3.11 Ġki ve üç giriĢli doğrudan bulanık PID kontrolörler için çıkıĢ üyelik 

fonksiyonları  

Doğrusal görünümlü bulanık kontrolör tanımı nedeniyle, üç giriĢli yapı için, d3=d 

iken; 

 22 321  NNNd                 (3.4) 

ve 
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323 1111 aaad                  (3.5) 

Ġki giriĢli yapı için ise d2=d iken; 

 12 21  NNd                  (3.6) 

ve 

23 111 aad                              (3.7) 

Tek giriĢli doğrudan bulanık kontrolör yapısı için aynı sayıdaki (N) giriĢ ve çıkıĢ 

üyelik fonksiyonları ġekil 3.12‟deki gibi tanımlanabilir. 

 

ġekil 3.12 Tek giriĢli doğrudan bulanık kontrolör için giriĢ ve çıkıĢ üyelik 

fonksiyonları 

Kural tabanı ise i=0,1,…N-1 iken [12], 

Eğer e Ei ise, o halde u Ui‟dir                           (3.8) 

Ģeklinde tanımlanır. 

3.3 Bulanık Kazanç Ayarlamalı PID Kontrolör 

Klasik kazanç ayarlama kontrolörün kazançlarını ayarlayabilmek için kontrol edilen 

sistemden, kullanıcılardan ya da çevreden  bilgi almak zorundadır. Kazanç 

ayarlamalı kontrol kullanılan pek çok alan vardır. Örneğin uçak sistemleri. Bu 

kontrol dizaynları tüm uçuĢ zarfında her iĢlem durumu için kontrolöre bir kazançlar 

kümesi sağlar.  Bu basitçe iĢlem durumlarını giriĢ olarak alıp, çıkıĢ olarak kazanç 

değerlerini veren bir iç ayarlama mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı oluĢturmanın 
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yolu iĢlem durumlarıyla kazanç değerlerinin aralarıdaki iliĢkiye bakmak ve 

tablolamaktır [5]. 

Bulanık kazanç ayarlamalı PID kontrolörler klasik bir PID kontrolörün 

parametrelerinin bir bulanık kazanç ayarlamalı sistem tarafından çevrimiçi olarak 

ayarlanması ile oluĢturulan bir kontrolör yapısıdır. Bulanık sistem çalıĢma esnasında 

kontrol parametrelerini sürekli değiĢtirerek kontrol cevabının iyileĢtirilmesini sağlar. 

ġekil 3.13‟te [18] bulanık kazanç ayarlamalı PID kontrolör yapısı görülebilir. 

 

ġekil 3.13 Bulanık kazanç ayarlamalı PID kontrolör yapısı 

3.4 Karma PID Kontrolörler 

Geleneksel bir PID kontrolör ile doğrudan bulanık bir PID kontrolörün birleĢiminden 

oluĢan yapılara karma PID kontrolörler denir. Klasik PID ie birleĢtirilen doğrusal 

tanımlanmıĢ bir bulanık kontrolör doğrusal olmayan çıkıĢlar üretebilir, böylelikle 

kompleks sistemlerin yüksek doğrusal olmamamalarını kontrol altında tutulabilir..Bu 

yapı basitçe ġekil 3.14‟teki gibi gösterilebilir [9]. 

 

ġekil 3.14 Karma PID Kontrolör Yapısı 

Bunun dıĢında literatürde farklı karma PID yapıları da yer almaktadır. Örneğin bir 

bulanık PI kontrolörün klasik bir D kontrolör ile birleĢimi [19] veya klasik bir PID 
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kontrolörde P kontrolörü bulanık bir P kontrol ile değiĢiminden oluĢan kontrolör [20] 

literatürde bulunan farklı karma PID yapılardandır. 
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4. PID KONTOL ĠÇĠN TEMEL SĠSTEMLER 

4.1 GiriĢ 

PID kontrolörler değerlendirilirken bir dizi test örneklerine sahip olunması değiĢik 

yapıların değerlendirilmesi için gereklidir. Yıllar boyunca araĢtırmalarda ve ticari 

sistemlerin değerlendirilmesinde kullanılan çok sayıda test örnekleri toplanmıĢtır. Bu 

bölümde, bu amaca yönelik  temel sistemler[21] ele alınmıĢtır. Bölüm 4.2.1 ve 4.2.5 

arasında tanıtılan sistemler parametrik çalıĢmalara uygun standart sistemlerdir. Bir 

parametrenin değiĢimiyle özellikleri kolayca değiĢebilir. Bölüm 4.2.6 ve 4.2.10 

arasında tanıtılan sistemler ise daha özel sistemlerdir. Kontrolde çeĢitli zorluklar 

yaratan sistemleri karakterize ederler ve PID kontrol hepsinde iyi cevaplar vermez. 

4.2 Sistemlerin Tanıtımı 

4.2.1 Çok Katlı EĢit Kutuplu Sistem 

Bu sisteme ait transfer fonksiyonu, 

 ns
sG

1

1
)(


        8,4,3,2,1n                (4.1) 

Ģeklinde tanımlanır. 

Bu sistemler çok yaygındır. n=1 ve n=2 olduğunda PI veya PID kontrol yeterlidir. 

n‟in yüksek değerleri için bu sistem uzun ölü zamanlı sistem karakteristiği gösterir. 

Bu sistemler uzun zamandır kontrolör üreticileri tarafından test amaçlı 

kullanılmaktadır. 
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4.2.2 Dördüncü Mertebeden Sistem  

Bu tip sistemlere ait transfer fonksiyonu, 

 
    ssss

sG
32 1111

1

 
            0.1,5.0,2.0,1.0            (4.2) 

Ģeklinde ifade edilir. 

Bu sistemin araklıkları α parametresiyle belirlenen dört adet kutbu vardır. Küçük α 

değerleri için PI‟dan PID‟ye geçiĢte ciddi iyileĢmeler görülür. α=1 için sistem bölüm 

4.1.1‟de tanıtılan sistemin n=4 iken aldığı duruma eĢtir. 

4.2.3 Sağ Yarı Düzlem Sıfırı Olan Sistem 

Bu sisteme ait transfer fonksiyonu,  
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        5,2,1,5.0,2.0,1.0               (4.3) 

Ģeklinde tanımlanır. 

Bu sistemin üç adet birbirine eĢit kutbu ve sağ yarı düzlemde bir adet sıfırı 

bulunmaktadır. Kontrol baĢarımı α değerine bağlı olarak değiĢir. Α değeri 

yükseldikçe sistemin kontrol edilme güçlüğü artar. 

4.2.4 Zaman Gecikmeli Tek Kutuplu Sistem 

Bu sisteme ait transfer fonksiyonu aĢağıda gösterilmiĢtir. 

  se
sT

sG 




1

1
        10,5,2,5.0,2.0,1.0,0T              (4.4) 

Bu sistem PID kontrol üzerine pek çok incelemede kullanılan klasik bir sistemdir. 

0T  için sade bir zaman gecikmeli sistemi oluĢturur. Yüksek T  değerleri için ise 

geride kalma baskın olan sistem özelliği gösterir. Pek çok eski ayarlama kuralları bu 

model üzerinden çıkartılmıĢtır.Bu modelin bir dezavantajı yüksek frekanslarda yavaĢ 

azalmaya sahip olmasıdır. 
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4.2.5 Zaman Gecikmeli Katlı Kutuplu Sistem 

Bu sisteme ait transfer fonksiyonu aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 
 

se
sT

sG 




2
1

1
        10,5,2,5.0,2.0,1.0,0T              (4.5) 

Bu sistem bölüm 4.2.4‟teki sisteme benzer fakat daha fazla yüksek frekans azalmaya 

sahiptir. 0T  için sade bir zaman gecikmeli sistemi oluĢturur. 

4.2.6 Isı Ġletim Sistemi 

Bu sistem aĢağıdaki transfer fonksiyonu ile tanımlanır. 

  sesG                                          (4.6) 

Bu sistem tek boyutlu ısı iletiminin dinamiklerini temsil eder. En iyi kazanç, 

eku  ‟dır. Bu sistemin analog uygulamaları Eurotherm tarafından sıcaklık 

kontrolörlerini test etmek amacıyla kullanılır. Diğer yaygın endüstriyel örnekleri 

sıcaklık değiĢtiricilerdir. 

4.2.7 Hızlı ve YavaĢ Modları Olan Sistem 

Bu tip sisteme ait transfer fonksiyonu, 
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sG                           (4.7) 

Ģeklinde ifade edilir. 

Bu sistemin temel dinamikleri, zaman sabiti 1 olan ve küçük bir kazanca (1) sahip 

olan hızlı bir mod ve zaman sabiti 20 olan ve büyük bir kazanca (10) sahip olan hızlı 

bir moda sahiptir. Basmak cevabına bağlı basit ayarlama kuralları bu tip sistemlerde 

iyi ayar sonuçları vermez çünkü kazanç ve zaman sabitini hesaplamak güçtür. 
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4.2.8 KoĢullu Kararlı Sistem 

Bu tip sistemlere ait transfer fonksiyonu aĢağıda gösterilmiĢtir. 
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sG                            (4.8) 

Bu sistem koĢullu kararlıdır. PI kontrol altında kararlılık bölgesi iki ayrı kümeden 

oluĢur 

4.2.9 Osilasyonlu Sistem 

Bu tip sistemler aĢağıdaki transfer fonksiyonuyla tanımlanırlar. 
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Bu tip sistemler küçük damping değerlerine sahipken iyi PID kontrol adayları 

değildirler. 0 ‟ın büyük değerleri için sistemin kontrol edilmesi kolaydır. Daha 

genel kontrolör yapıları ile baĢarım ciddi biçimde iyileĢtirilebilir. 

4.2.10 Kararsız Kutuplu Sistem 

Bu tip sisteme ait transfer fonksiyonu, 
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sG                 (4.10) 

Ģeklinde tanımlanır. 

Bu bir ters sarkacın basit bir modelidir. Bu modelde doyumaa giden eyleyiciler için 

özel dikkat göstermek gerekir. 

4.2.11 Ġntegral ĠĢlemine Sahip Sistemler 

Ġntegral iĢlemine sahip sistemler elde etmek çok önemlidir. Bu tipte güzel örneklere 

Bölüm 4.2.1‟den Bölüm 4.2.5‟e kadar olan sistemlere bir integral iĢlemcisi eklenerek 

ulaĢılabilir. 
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5. BULANIK PID KONTROLÖR YAPILARININ TEMEL SĠSTEMLERDE     

BAġARIMININ ĠNCELENMESĠ 

5.1 GiriĢ 

Bulanık PID kontrolörler için literatürde pek çok yapı yer etmiĢtir. Bu yapıların 

Bölüm 3‟te sınıflandırılıĢı gösterilmiĢ ve baĢlıcaları tanıtılmıĢtır. Bu bölümde ise bu 

kontrolör yapıları Bölüm 4‟te tanıtılan PID test amaçlı temel sistemlerin baĢlıcaları 

üzerinde gerek baĢarım açısından gerekse dayanıklılık açısından incelenmiĢ ve 

baĢarımları karĢılaĢtırılmıĢtır. Bulanık kontrolörlerin oluĢturulmasında MATLAB 

Fuzzy Logic Toolbox[22] kullanılmıĢ. Modeller ise MATLAB/Simulink ortamında 

oluĢturulmuĢ ve simule edilmiĢtir. Kontrolör yapılarında en iyi ölçekleme çarpanları 

ve PID kontrol parametrelerine ulaĢabilmek için optimizasyon iĢlemi genetik 

algoritmalar kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun için gerekli baĢarım ölçütü 

hesaplamasında çıkıĢ değerleri kullanlmakla beraber. Kontrol iĢareti ve hata ve/veya 

hatanın değiĢimi ve/veya toplam hata değerlerinin –ilgili ölçekleme çarpanlarından 

geçtikten sonraki halleri- belirlenen sınırlar içinde kalması hesaba katılmıĢtır. ġekil 

5.1‟de çalıĢmanın grafiksel tanımlaması görülebilir. 

 

ġekil 5.1 ÇalıĢmanın grafiksel tanımlaması 

Bununla birlikte, bu çalıĢmada bulanık PID kontrolörlerin gösterdikleri baĢarımların 

düzeyi hakkında fikir sahibi olmak maksadıyla bulanık PI ve PD yapıları ile klasik 

bir PID yapısı da kurularak baĢarım incelemelerinde yer verilmiĢtir. 
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Kontrolör yapılarının parametre ayarlamaları ve baĢarım incelemeleri yapılırken 

kullanılan baĢarım ölçütü aĢağıdaki gibidir. 

ssspp eCtCtCmC

k
PI

4321 
                (5.1) 

Burada pm  çıkıĢ cevabının tepe değeri, pt çıkıĢın tepe noktasına varma zamanını, st  

5% ‟lik aralığa yerleĢme zamanı ve sse  ise sürekli hal hatasını temsil eder. C1, C2, 

C3, C4‟ü ağırlıktan ziyade ölçekleme çarpanları olarak düĢünmeliyiz, çünkü esas 

amaçları bütün değerleri aynı karĢılaĢtırma seviyesine getirmektir [23]. Bu çalıĢmada 

k=1000, C1=100, C2=6, C3=3, C4=100 olarak kabul edilmiĢtir. Optimizasyon iĢlemi 

sırasında da bu baĢarım ölçütü maksimum yapmak üzere en uygun parametreler 

aratılmıĢtır. Hem baĢarım incelemelerinde hem de optimizasyon iĢleminde kontrol 

uygulamasının 50sn‟lik çalıĢımı sonucu elde edilen baĢarım ölçütleri dikkate 

alınmıĢtır. BaĢarım ölçütünün hesaplanma iĢlemi ise kontrol uygulamasından her 

0.1sn‟de bir örnek olmak üzere 50sn‟lik çalıĢma süresince toplam 500 örnek alınarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu bölümde öncelikle baĢarımları incelenen bulanık PID yapıları diğer yapılara ait 

simulink kurulumları gösterilmiĢtir. PeĢinden bu yapılarda kullanılan bulanık kontrol 

blokları ve bunların iç yapıları hakkında bilgi verilmiĢtir. Bu bölümün sonlarında 

Bölüm 5.4 ve Bölüm 5.5‟te sırasıyla kontrolörlerin baĢarım ve dayanıklılık 

incelemeleri ve karĢılaĢtırmaları yapılmıĢtır. 

5.2 Ġncelenen Kontrolör Yapıları 

Bu çalıĢmada doğrudan bulanık kontrolörlerin tek giriĢ, çift giriĢ ve üç giriĢli 

sınıflarına ait çeĢitli yapılar ve bir adet karma PID yapısıyla birlikte iki giriĢ için 

tanımlanan bulanık PI, Bulanık PD yapıları ile klasik bir PID yapısı Simulink 

ortamında oluĢturulmuĢ ve incelemeler bu ortamda yapılan simülasyonlarla 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Pek çok bulanık PID yapıların bulanık PI ve bulanık PD yapılarının birleĢiminden 

oluĢtuğu düĢünülürse bu yapıların bulanık PID için bir temel oluĢturduğu 

söylenebilir. Bu çalıĢmada kullandığımız iki giriĢli bulanık PD kontrolör “fpd.mdl” 

dosyasında bulunmakta ve içerdiği bulanık kontrol bloğu „ikigiris.fis‟ dosyası içinde 
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var olan iki giriĢli bulanık PID kontrol yapısına yönelik kontrol sistemini 

içermektedir. Bu model ġekil 5.2‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.2 FPD Simulink modeli 

Ġki giriĢli bulanık PI kontrolör “fpi.mdl” dosyasında bulunmaktadır bu yapıya ait 

Simulink modeli ġekil 5.3‟de verilmiĢtir. 

 

ġekil 5.3 FPI Simulink modeli 

Tek giriĢli bulanık PID için simulink modeli ġekil 5.4‟de gösterilmiĢtir. Bu yapı 

çalıĢmada „fpid_si.mdl‟ dosyası içinde bulunmakta ve içerdiği bulanık kontrol bloğu 

„tekgiris.fis‟ dosyası içinde var olan tek giriĢli bulanık PID kontrol yapısına yönelik 

kotrol sistemini içermektedir. 
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ġekil 5.4 FPID-SI Simulink Modeli 

Ġki giriĢli PID yapısı bulanık PD ve bulanık PI kontrolörlerin birleĢiminden oluĢan 

bir yapıdır. Bu yapıya ait Simulink modeli “fpid_di.mdl” dosyasında bulunmaktadır 

ve ġekil 5.5‟te verilmiĢtir. FPID-DI(Tip1)‟e çalıĢmada yer verilmediği için FPID-

DI(Tip2) için bundan sonra kısaca FPID-DI denecektir. 

 

ġekil 5.5 FPID-DI‟ya ait Simulink modeli 

Üç giriĢli bulanık PID için kontrolör giriĢleri hata, hatanın değiĢimi ve toplam hata 

olacak Ģekilde iki farklı yapı inceledik, üç giriĢli ve tek kural tabanlı yapı ve üç giriĢli 

üç ayrı kural tabanlı yapı. Tek kural tabanlı yapıya ait Simulink modeli 

“fpid_ti_tip1.mdl” dosyasında bulunmaktadır ġekil 5.6‟te gösterilmiĢtir. Bu yapı 

„uçgiris.fis‟ dosyası içinde var olan üç giriĢli bulanık PID kontrol yapısına yönelik 

kotrol sistemini içermektedir.  
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ġekil 5.6 FPID-TI (Tip1)‟e ait Simulink modeli 

Üç giriĢli üç ayrı kural tabanlı yapıya ait Simulink modeli ise ġekil 5.7‟de 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.7 FPID-TI (Tip2)‟ye ait Simulink modeli 

ġekil 5.6 ve ġekil 5.7‟den görülebileceği gibi üç giriĢli tek kural tabanlı yapı üç 

giriĢli bir bulanık kontrolör bloğu kullanırken, üç giriĢli tek kural tabanlı yapı tek 

giriĢli bir bulanık kontrol bloğu kullanmaktadır. 
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Yukarıda verilen doğrudan bulanık PID yapılarının dıĢında incelenen Karma PID 

yapısı da ġekil 5.8‟de gösterilmiĢtir. Görülebileceği gibi bu yapı bir FPID-DI ile bir 

klasik PID kontrolörün birleĢiminden oluĢmaktadır. 

 

ġekil 5.8 Karma PID kontrolöre ait Simulink modeli 

Yukarıda verilen bulanık PID kontrolör yapıları yanı sıra kontrolör cevabının hangi 

düzeyde olduğunu anlayabilmek için karĢılaĢtırmada bir referans olarak klasik PID 

yapısı da oluĢturulmuĢ ve baĢarımı incelenmiĢtir. 

Son olarak, çalıĢmada incelenen klasik PID yapısı ġekil 5.9‟daki gibi Simulink 

ortamında modellenmiĢtir. 

 

ġekil 5.9 Klasik PID kontrolöre ait Simulink modeli 
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5.3 Bulanık Kontrolör Bloğunun Ġç yapısı 

Bölüm 5.2‟de bahsedilen bulanık PID kontrolör yapılarının özellikleri doğrultusunda, 

MATLAB Fuzzy Logic Toolbox kullanarak içinde giriĢ-çıkıĢ üyelik fonksiyonları ve 

kural tabanları tanımlanan çeĢitli bulanık kontrol blokları hazırlanmıĢtır. Üyelik 

fonksiyonları ve kural tabanları kontrolör giriĢ sayısına göre Bölüm 3.2.4‟te 

anlatıldığı Ģekilde oluĢturulmuĢtur. 

Buna göre tek giriĢli bulanık kontrolör için „tekgiris.fis‟ dosyasında bulunan 

kontrolör giriĢ ve çıkıĢ üyelik fonksiyonları [-1 1] aralığında tanımlı 5 adet (N=5) 

üçgen üyelik fonksiyonu olarak seçilmiĢ, kural tabanı ise denklem (3.8)’de gösterilen 

kural tanımı ile 5 adet kural olarak oluĢturulmuĢtur. ġekil 5.10‟de tek giriĢli yapı için 

giriĢ ve çıkıĢ üyelik fonksiyonları gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 5.10 Tek giriĢli bulanık kontrolör için giriĢ ve çıkıĢ üyelik fonksiyonları 

Bu bulanık kontrolör tek giriĢli yapı olan FPID-SI modeli yanı sıra üç giriĢli 

olmasına rağmen her giriĢ için ayrı bir tek giriĢli kontrolör bloğu oluĢturulan FPID-

TI(Tip2)‟de de kullanılmıĢtır. 

Ġki giriĢli bulanık kontrolör için „ikigiris.fis‟ dosyasında bulunan kontrolör giriĢleri 

için  üyelik fonksiyonları [-1 1] aralığında tanımlı 5 adet (N=5) üçgen üyelik 

fonksiyonu olarak seçilmiĢtir, buna göre 9121  NN  adet çıkıĢ üyelik 

fonksiyonu belirlenmiĢtir. Kural tabanı ise denklem (3.3)‟te gösterilen kural tanımı 

ile 2521 NN  adet kural olarak oluĢturulmuĢtur. ġekil 5.11 ve ġekil 5.12‟te 

sırasıyla iki giriĢli yapı için giriĢ ve çıkıĢ üyelik fonksiyonları gösterilmiĢtir.  
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ġekil 5.11 Ġki giriĢli bulanık kontrolör için giriĢ üyelik fonksiyonları 

 

ġekil 5.12 Ġki giriĢli bulanık kontrolör için çıkıĢ üyelik fonksiyonları 

Bu bulanık kontrolör iki giriĢli bulanık kontrolör FPID-DI yanı sıra incelenen FPD 

ve FPI kontrolörlerde de kullanılmıĢtır. Zaten FPID-DI yapısı FPD ve FPI 

kontrolörlerin birleĢimi ile oluĢturulmuĢ bir PID yapısıdır. 

 Üç giriĢli bulanık kontrolör için „üçgiris.fis‟ dosyasında bulunan kontrolör giriĢleri 

için  üyelik fonksiyonları [-1 1] aralığında tanımlı 5 adet (N=5) üçgen üyelik 

fonksiyonu olarak seçilmiĢtir, buna göre 132321  NNN  adet çıkıĢ üyelik 

fonksiyonu belirlenmiĢtir. Kural tabanı ise denklem (3.2)‟de gösterilen kural tanımı 

ile 125321  NNN  adet kural olarak oluĢturulmuĢtur. ġekil 5.13 ve ġekil 5.14‟te 

sırasıyla iki giriĢli yapı için giriĢ ve çıkıĢ üyelik fonksiyonları gösterilmiĢtir.  
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ġekil 5.13 Üç giriĢli bulanık kontrolör için giriĢ üyelik fonksiyonları 

 

ġekil 5.14 Üç giriĢli bulanık kontrolör için çıkıĢ üyelik fonksiyonları 

Bu bulanık kontrolör ise üç giriĢli ve tek kural tabanlı yapı olan FPID-TI(Tip1)‟de 

kullanılmaktadır. 

5.4 BaĢarım Ġncelemeleri 

Bu bolümde bulanık PID kontrolör yapılarının seçilen temel sistemler üzerinde 

baĢarımları incelenmiĢtir. Bunun için 50sn‟lik simülasyon sonucu eĢitlik (5.1)‟de 

gösterilen baĢarım ölçütü (PI) temel baĢarım unsuru olarak kabul edilmiĢtir. Bunun 

dıĢında hatanın karesinin integrali (ISE)‟de incelenmiĢtir. 

5.4.1 Çok Katlı EĢit Kutuplu Sistem Ġncelemeleri 

a) n=2; 

Çok katlı eĢit kutuplu temel sistem n=2 olduğu durumda sistem, 
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1




s
sG                    (5.2) 
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Ģeklinde olur. Bu sistem kontrol edilmesi kolay kararlı bir sistemdir. BaĢarım ölçütü 

50sn‟lik simülasyon sonunda maksimum değere çıkaran ölçekleme çarpanları ve PID 

katsayıları, genetik algoritmalar yardımıyla Tablo 5.1‟de gösterildiği gibi elde 

edilmiĢtir. Kullanılan baĢarım ölçütü, 

ssspp ettm
PI

10036100

1000


                (5.3) 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Tablo 5.1    211  ssG  sistemi için kullanılan katsayılar 

 Se Sce Sse Su/Su1 Su2 Kp Kd Ki 

FPID-SI 0.9608 - - 2.5294 - 4.8431 1.2353 0.7647 

FPID-DI 0.7647 0.0784 - 4.3137 2.6471 - - - 

FPID-TI(Tip1) 0.8627 0.0784 0.4118 4.9412 - - - - 

FPID-TI(Tip2) 0.7647 0.1176 0.1961 3.8431 - - - - 

KarmaPID 0.4706 0.9804 - 0.6275 4.4314 4.5882 1.9020 3.4706 

FPD 1.0000 0.0392 - 4.9804 - - - - 

FPI 0.9804 1.0980 - 4.8431 - - - - 

KlasikPID - - - - - 4.5294 1.3137 1.1765 

 

Bu katsayılarla iĢleme alındıklarında ele alınan kontrolör yapılarının bu sistem 

üzerine çıkıĢ cevapları ġekil 5.15‟ te gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.15    211  ssG sistemi için çıkıĢ cevapları 

Genetik algoritmalar vasıtasıyla baĢarım ölçütü en iyi değerine ulaĢtıracak ölçekleme 

çarpanları ve PID katsayıları aranırken kontrol iĢaretinin [-10 10] aralığında olmasına 

dikkat edilmiĢtir. Buna göre kontrol iĢaretleri ġekil 5.16‟da gösterildiği gibi 

olmaktadır.  

Kontrolörlerin sistem üzerinde 50sn‟lik simülasyon sonuçlarına göre sahip oldukları, 

baĢarım ölçütü (PI) ve hatanın karesinin integrali (ISE) Tablo 5.2‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.16    211  ssG sistemi için kontrol iĢaretleri 

Tablo 5.2    211  ssG  sistemi için PI ve ISE 

 PI ISE 

FPID-SI 9.9759 0.34 

FPID-DI 8.5970 0.7998 

FPID-TI(Tip1) 8.3681 0.9145 

FPID-TI(Tip2) 9.0496 0.6991 

KarmaPID 9.2492 0.4956 

FPD* 3.6188 4.806 

FPI 8.3725 1.183 

KlasikPID 9.4287 0.503 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Buna göre    211  ssG  kontrol edilmek istendiğinde bütün kriterlere göre FPID-

SI yapısı en iyi kontrolü gerçekleĢtirmiĢtir. Karma PID yapısı Klasik PID yapısı ile 

birbirlerine çok yakın sonuçlar vermiĢ ve FPID-SI yapısının arkasından gelmiĢlerdir. 

Ondan sonra sırasıyla FPID-TI(Tip2), FPID-DI ve FPID-TI(Tip1) yapıları gelmekle 
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beraber FPID-SI yapısıyla aralarında ciddi bir fark oluĢmuĢtur. Bununla beraber 

FPID-DI, FPID-TI(Tip1) ve FPI yapıları yüksek yerleĢme zamanlarıyla dikkat 

çekmektedir. FPD yapısında ise PD yapısının sonucu sürekli hal hatası 

gözlemlenmektedir. 

b)n=4; 

Çok katlı eĢit kutuplu temel sistem n=4 olduğu durumda sistem, 
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s
sG                  (5.4) 

Ģeklinde olur. Bu tip sistemler n‟in yüksek değerleri için ölü zamanlı sistem 

karakteristiği gösterirler. BaĢarım ölçütü 50sn‟lik simülasyon sonunda maksimum 

değere çıkaran ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları, genetik algoritmalar 

yardımıyla Tablo 5.3‟de gösterildiği gibi elde edilmiĢtir. 

Tablo 5.3    411  ssG  sistemi için kullanılan katsayılar 

 Se Sce Sse Su/Su1 Su2 Kp Kd Ki 

FPID-SI 0.4118 - - 0.7647 - 4.9412 4.8824 1.0588 

FPID-DI 0.8627 1.0392 - 2.7255 1.1176 - - - 

FPID-TI(Tip1) 0.8627 0.5294 0.1961 4.4510 - - - - 

FPID-TI(Tip2) 0.4314 0.3725 0.1961 1.9020 - - - - 

KarmaPID 0.2549 1.3333 - 4.2941 0.6078 2.0196 0.3529 0.5490 

FPD 0.7843 0.0392 - 4.9020 - - - - 

FPI 0.6863 1.8235 - 1.0196 - - - - 

KlasikPID - - - - - 2.1961 2.4314 0.4118 

 

Bu katsayılarla iĢleme alındıklarında ele alınan kontrolör yapılarının bu sistem 

üzerine çıkıĢ cevapları ġekil 5.17‟ de gösterilmiĢtir. 



 41 

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

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

zaman [s]

y

 

FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.17    411  ssG sistemi için çıkıĢ cevapları 

Bu simülasyonlar sonucu elde edilen kontrol yapılarına ait kontrol iĢaretleri ġekil 

5.18‟da gösterildiği gibi olmaktadır. 

Kontrolörlerin sistem üzerinde 50sn‟lik simülasyon sonuçlarına göre sahip oldukları, 

baĢarım ölçütü (PI) ve hatanın karesinin integrali (ISE) Tablo 5.4‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.18    411  ssG sistemi için kontrol iĢaretleri 

Tablo 5.4    411  ssG  sistemi için PI ve ISE 

 PI ISE 

FPID-SI 7.2736 2.28 

FPID-DI 7.1193 2.445 

FPID-TI(Tip1) 6.9967 2.428 

FPID-TI(Tip2) 6.5093 2.774 

KarmaPID 6.9672 1.84 

FPD* 3.6229 7.547 

FPI 5.7729 4.23 

KlasikPID 7.6137 1.955 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Buna göre    411  ssG  kontrol edilmek istendiğinde en iyi kontrol Klasik PID 

yapısı tarafından gerçekleĢtirilmekte, ardından sırasıyla FPID-SI, FPID-DI 

gelmektedir. Birbirlerine yakın baĢarım ölçütlerine sahip FPID-TI(Tip1) ve Karma 

PID yapıları arasında Karma PID yapısı yüksek yerleĢme zamanıyla dikkat 
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çekmektir, hatta bu yapının yerleĢme zamanı PID yapıları içinde en düĢük baĢarım 

ölçütüne sahip FPID-TI(Tip2) yapısının yerleĢme zamanından dahi uzundur. Buna 

karĢılık Karma PID yapısı bu sistem için tüm PID yapıları arasında en düĢük ISE ile 

öne çıkmaktadır. 

c) n=8; 

Çok katlı eĢit kutuplu temel sistem n=8 olduğu durumda sistem, 
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1




s
sG                        (5.5) 

Ģeklinde olur. Bu tip sistemler n‟in yüksek değerleri için ölü zamanlı sistem 

karakteristiği gösterirler. BaĢarım ölçütü 50sn‟lik simülasyon sonunda maksimum 

değere çıkaran ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları, genetik algoritmalar 

yardımıyla Tablo 5.5‟de gösterildiği gibi elde edilmiĢtir. 

Tablo 5.5    811  ssG  sistemi için kullanılan katsayılar 

 Se Sce Sse Su/Su1 Su2 Kp Kd Ki 

FPID-SI 0.0588 - - 4.4118 - 1.3922 0.8627 1.3137 

FPID-DI 0.2745 0.3725 - 3.5294 0.9412 - - - 

FPID-TI(Tip1) 0.6471 0.9412 0.1176 3.4118 - - - - 

FPID-TI(Tip2) 0.1176 0.0392 0.0588 1.9020 - - - - 

KarmaPID 0.8627 1.9020 - 1.1961 0.2353 0.3725 2.0588 0.1176 

FPD 0.6863 1.2941 - 4.8824 - - - - 

FPI 0.2941 0.9412 - 0.8039 - - - - 

KlasikPID - - - - - 1.0000 2.3333 0.2353 

 

Bu katsayılarla iĢleme alındıklarında ele alınan kontrolör yapılarının bu sistem 

üzerine çıkıĢ cevapları ġekil 5.19‟ da gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.19    811  ssG sistemi için çıkıĢ cevapları 

Bu simülasyonlar sonucu elde edilen kontrol yapılarına ait kontrol iĢaretleri ġekil 

5.20‟da gösterildiği gibi olmaktadır. 

Kontrolörlerin sistem üzerinde 50sn‟lik simülasyon sonuçlarına göre sahip oldukları, 

baĢarım ölçütü (PI) ve hatanın karesinin integrali (ISE) Tablo 5.6‟da gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.20    811  ssG sistemi için kontrol iĢaretleri 

Tablo 5.6    811  ssG  sistemi için PI ve ISE 

 PI ISE 

FPID-SI 3.5748 8.677 

FPID-DI 4.3150 7.365 

FPID-TI(Tip1) 4.9296 6.428 

FPID-TI(Tip2) 4.0091 8.379 

KarmaPID 3.8673 6.161 

FPD* 3.3221 12.09 

FPI 3.3851 10.39 

KlasikPID 3.8796 6.482 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Buna göre bu sistem için en iyi sonuçlar FPID-TI(Tip1) yapısı ile mevcuttur. Ondan 

sonra sırasıyla FPID-DI ve FPID-TI(Tip2) gelmektedir. FPID-SI yapısının baĢarımı 

bunların biraz daha altında kalmaktadır. Klasik ve karma PID yapılarının yüksek 

aĢım değerlerine ve uzun yerleĢme zamanlarına karĢın düĢük ISE değerleri dikkat 

çekicidir. 
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Çok katlı eĢit kutuplu sistemler için genel bir yaklaĢımda bulunmak istersek, n‟in 

çeĢitli büyüklükte elimizde olan değerli için  (n=2, n=4, n=8) her n değeri 

incelemesinde elimizdeki yapıların verdiği baĢarım ölçütleri en büyüklerini 10 

yapacak katsayı ile çarpar ve bu yapıların her sistem için 10 üzerinden hesaplanan 

yeni baĢarım ölçütü değerlerinin aritmetik ortalamasını alırsak bu yapıların çok katlı 

eĢit kutuplu sistemlere dair 10 üzerinden yeni baĢarım ölçütlerini elde edebiliriz. 

Bununla ilgili hesaplamalar ve çok katlı eĢit kutuplu sistem için genel baĢarım 

ölçütleri Tablo 5.7‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 5.7 Çok katlı eĢit kutuplu sistem için genel baĢarım ölçütü hesaplaması 

 n=2 n=4 n=8  

 
PI 

x1.002415822 

PI 

x1.313421858 

PI 

x2.028562155 

Genel  

PI 

FPID-SI 10 9.5533 7.2517 8.9350 

FPID-DI 8.6177 9.3506 8.7532 8.9071 

FPID-

TI(Tip1) 
8.3883 9.1896 10 9.1926 

FPID-

TI(Tip2) 
9.0714 8.5494 8.1327 8.5845 

Karma PID 9.2715 9.1508 7.8450 8.7556 

FPD* 3.6275 4.7583 6.7390 5.0416 

FPI 8.3927 7.5822 6.8668 7.6139 

Klasik PID 9.4511 10 7.8700 9.1070 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Buna göre çok katlı eĢit kutuplu sistemler için en iyi sonuç FPID-TI(Tip1) yapısı ile 

alınmaktadır. Bunda bu yapının yüksek n değerleri için gösterdiği üstün baĢarım 

oldukça etkili olmuĢtur. Onun peĢinden baĢarım ölçütleri arasında pek fark 

bulunmamakla beraber sırasıyla Klasik PID, FPID-SI, FPID-DI, Karma PID ve 

FPID-TI(Tip2) gelmektedir. FPI ve FPD yapılı sistemlerin PID yapılı sistemlere göre 

baĢarımlarının düĢüklüğü açıkça görünmektedir. Genel olarak PID yapılı sistemlerin 

farklı n değerleri için baĢarımları fark etse de genel bir yaklaĢımda hepsinin kabul 

edilebilir düzeyde oldukları gözlenmiĢtir. 

5.4.2 Zaman Gecikmeli Tek Kutuplu Sistem Ġncelemeleri 

Zaman gecikmeli tek kutuplu temel sistem T=0.5 durumunda incelenmiĢtir. Bu halde 

sistem, 
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Ģeklinde gösterilebilir. BaĢarım ölçütü 50sn‟lik simülasyon sonunda maksimum 

değere çıkaran ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları, genetik algoritmalar 

yardımıyla Tablo 5.8‟de gösterildiği gibi elde edilmiĢtir. 

Tablo 5.8    15.0   sesG s  sistemi için kullanılan katsayılar 

 Se Sce Sse Su/Su1 Su2 Kp Kd Ki 

FPID-SI 0.2745 - - 0.6863 - 2.2549 0.0392 2.6863 

FPID-DI 0.8235 0.0784 - 0.8824 1.4510 - - - 

FPID-TI(Tip1)* 0.5200 0.0850 0.6000 3.4700 - - - - 

FPID-TI(Tip2) 0.2745 0.0784 0.3529 2.2745 - - - - 

KarmaPID* 0.1176 0.2157 - 2.2000 0.1000 0.1000 0.1000 0.7500 

FPD 0.6667 0.0392 - 3.3922 - - - - 

FPI 0.6863 0.1765 - 1.2941 - - - - 

KlasikPID - - - - - 0.6275 0.0588 0.5882 

* Yapılara ait arama iyi sonuçlar vermediğinden elle düzeltilmiĢtir. 

Bu katsayılarla iĢleme alındıklarında ele alınan kontrolör yapılarının bu sistem 

üzerine çıkıĢ cevapları ġekil 5.21‟ da gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.21    15.0   sesG s  sistemi için çıkıĢ cevapları 

Bu simülasyonlar sonucu elde edilen kontrol yapılarına ait kontrol iĢaretleri ġekil 

5.22‟da gösterildiği gibi olmaktadır. 

Kontrolörlerin sistem üzerinde 50sn‟lik simülasyon sonuçlarına göre sahip oldukları, 

baĢarım ölçütü (PI) ve hatanın karesinin integrali (ISE) Tablo 5.9‟da gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.22    15.0   sesG s  sistemi için kontrol iĢaretleri 

Tablo 5.9    15.0   sesG s  sistemi için PI ve ISE 

 PI ISE 

FPID-SI 8.3435 1.502 

FPID-DI 8.1636 1.518 

FPID-TI(Tip1) 8.5149 1.317 

FPID-TI(Tip2) 7.7488 1.309 

KarmaPID 6.3154 1.676 

FPD* 3.8932 12.36 

FPI 6.8711 2.183 

KlasikPID 8.2072 1.341 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Bu sistem için en iyi sonuçlar FPID-TI(Tip1) yapısı tarafından sağlandı. Arkasından  

FPID-SI ve FPID-DI yapıları birbirlerine ve FPID-TI(Tip1) yakın sonuçlar vererek 

gelmektedir. BaĢarım ölçütü açısından baktığımızda klasik PID yapısı da bu grupta 

yer alabilecekken yüksek yerleĢme zamanı ile ayrılmaktadır. Karma PID yapısı ise 
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ISE olarak iyi sonuçlar verse bile yüksek aĢım miktarı ve geç yerleĢme zamanı ile 

diğer PID yapıların bir hayli gerisinde kalmaktadır. 

5.4.3 Zaman Gecikmeli Katlı Kutuplu Sistem Ġncelemeleri 

Zaman gecikmeli katlı kutuplu temel sistem T=0.5 durumunda incelenmiĢtir. Bu 

halde sistem, 
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Ģeklinde gösterilebilir. BaĢarım ölçütü 50sn‟lik simülasyon sonunda maksimum 

değere çıkaran ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları, genetik algoritmalar 

yardımıyla Tablo 5.10‟da gösterildiği gibi elde edilmiĢtir. 

Tablo 5.10    215.0   sesG s  sistemi için kullanılan katsayılar 

 Se Sce Sse Su/Su1 Su2 Kp Kd Ki 

FPID-SI 0.2353 - - 0.6863 - 4.4118 1.8039 3.0196 

FPID-DI 0.2353 0.0784 - 4.2549 4.5294 - - - 

FPID-TI(Tip1) 0.6667 0.0392 0.4118 3.1373 - - - - 

FPID-TI(Tip2) 0.2745 0.0784 0.2941 1.9020 - - - - 

KarmaPID 0.5686 0.3529 - 0.3725 0.8235 0.7647 0.8627 1.1373 

FPD 0.6667 0.0392 - 3.8039 - - - - 

FPI 0.6863 0.4902 - 1.2745 - - - - 

KlasikPID - - - - - 0.6863 0.4902 0.8824 

 

Bu katsayılarla iĢleme alındıklarında ele alınan kontrolör yapılarının bu sistem 

üzerine çıkıĢ cevapları ġekil 5.23‟ da gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.23    215.0   sesG s  sistemi için çıkıĢ cevapları 

Bu simülasyonlar sonucu elde edilen kontrol yapılarına ait kontrol iĢaretleri ġekil 

5.24‟da gösterildiği gibi olmaktadır. 

Kontrolörlerin sistem üzerinde 50sn‟lik simülasyon sonuçlarına göre sahip oldukları, 

baĢarım ölçütü (PI) ve hatanın karesinin integrali (ISE) Tablo 5.11‟de gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.24    215.0   sesG s  sistemi için kontrol iĢaretleri 

Tablo 5.11    215.0   sesG s  sistemi için PI ve ISE 

 PI ISE 

FPID-SI 8.2300 1.664 

FPID-DI 8.1604 1.8 

FPID-TI(Tip1) 7.5943 1.699 

FPID-TI(Tip2) 7.7417 1.771 

KarmaPID 5.1431 1.942 

FPD* 3.8409 11.16 

FPI 7.0041 2.612 

KlasikPID 5.9814 1.819 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Buna göre bütün kriterler bakımından bu sistem için en iyi kontrolü FPID-SI yapısı 

sağlamaktadır. Arkasından az bir farkla FPID-DI yapısı gelmektedir. FPID-TI(Tip1) 

ve FPID-TI(Tip2) yapıları baĢarım ölçütü ve ISE bakımından birbirlerine oldukça 

yakın olmalarına rağmen düĢük yerleĢme zamanı ile FPID-TI(Tip2) yapısı öne 

çıkmaktadır. Klasik ve karma PID yapıları yüksek aĢım miktarları ve uzun yerleĢme 
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zamanları ile iyi bir kontrol imkanı vermemiĢlerdir, hatta FPI yapısının dahi gerisine 

düĢmüĢlerdir. 

5.4.4 Osilasyonlu Sistem Ġncelemeleri 

Osilasyonlu temel sistem 1.0  ve 20   durumunda incelenmiĢtir. Bu halde 

sistem, 
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Ģeklinde gösterilebilir. BaĢarım ölçütü 50sn‟lik simülasyon sonunda maksimum 

değere çıkaran ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları, genetik algoritmalar 

yardımıyla Tablo 5.12‟de gösterildiği gibi elde edilmiĢtir. 

Tablo 5.12      44.014 2  ssssG  sistemi için kullanılan katsayılar 

 Se Sce Sse Su/Su1 Su2 Kp Kd Ki 

FPID-SI 0.4902 - - 0.9020 - 1.8039 2.8824 2.1569 

FPID-DI 0.2353 0.0784 - 0.8039 2.3529 - - - 

FPID-TI(Tip1) 0.5882 0.9412 0.4118 4.0784 - - - - 

FPID-TI(Tip2) 0.1176 0.3333 0.2745 2.0784 - - - - 

KarmaPID 0.5490 0.0784 - 0.9412 2.9216 0.5686 1.8235 0.5686 

FPD 0.9804 0.9412 - 4.8431 - - - - 

FPI 0.4706 0.1765 - 1.1765 - - - - 

KlasikPID - - - - - 0.6863 1.0000 0.9804 

Bu katsayılarla iĢleme alındıklarında ele alınan kontrolör yapılarının bu sistem 

üzerine çıkıĢ cevapları ġekil 5.25‟ da gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.25      44.014 2  ssssG  sistemi için çıkıĢ cevapları 

Bu simülasyonlar sonucu elde edilen kontrol yapılarına ait kontrol iĢaretleri ġekil 

5.26‟da gösterildiği gibi olmaktadır. 

Kontrolörlerin sistem üzerinde 50sn‟lik simülasyon sonuçlarına göre sahip oldukları, 

baĢarım ölçütü (PI) ve hatanın karesinin integrali (ISE) Tablo 5.13‟de gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.26      44.014 2  ssssG  sistemi için kontrol iĢaretleri 

Tablo 5.13      44.014 2  ssssG  sistemi için PI ve ISE 

 PI ISE 

FPID-SI 6.9909 1.04 

FPID-DI 5.3663 2.265 

FPID-TI(Tip1) 7.0574 1.218 

FPID-TI(Tip2) 6.8707 1.489 

KarmaPID 6.6522 1.068 

FPD* 3.4666 5.425 

FPI 5.2280 2.669 

KlasikPID 6.5583 1.042 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Buna göre baĢarım ölçütüne göre en iyi kontrol FPID-TI(Tip1) yapısı tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. BaĢarım ölçütleri buna çok yakın olan FPID-SI yapısı uzun 

yerleĢme zamanı karĢın ISE değeriyle, FPID-TI(Tip1) yapısı ise kısa yerleĢme 

zamanıyla öne geçmektedir. Bununla birlikte FPID-SI yapısında aĢım 

gözlenmektedir. AĢım oranları ciddi boyutta olan klasik ve karma PID yapıları 
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birbirlerine yakın sonuçlar vermiĢ olup diğer PID yapılarına göre baĢarımları kötüdür. 

Ancak düĢük ISE değerleri fark edilmektedir. FPID-DI yapısının baĢarımı çok daha 

aĢağılarda olup neredeyse FPI yapısına yaklaĢmıĢtır. 

5.4.5 Kararsız Kutuplu Sistem Ġncelemeleri 

Karasız kutup tip temel sistem, 
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Ģeklinde gösterilebilir. BaĢarım ölçütü 50sn‟lik simülasyon sonunda maksimum 

değere çıkaran ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları, genetik algoritmalar 

yardımıyla Tablo 5.14‟te gösterildiği gibi elde edilmiĢtir. 

Tablo 5.14    11 2  ssG  sistemi için kullanılan katsayılar 

 Se Sce Sse Su/Su1 Su2 Kp Kd Ki 

FPID-SI** 0.9608 - - 2.8650 - 4.5686 2.0000 1.8039 

FPID-DI 0.7843 1.3922 - 3.1765 4.9020 - - - 

FPID-TI(Tip2) 0.8824 1.3529 0.2745 4.6667 - - - - 

KarmaPID 0.2549 0.9216 - 0.0001 4.8039 2.0392 2.0392 0.5490 

FPD 0.7255 0.7059 - 4.9020 - - - - 

KlasikPID - - - - - 4.9412 3.3922 1.5294 

         * Arama sonucu FPID-TI(Tip1) ve FPI yapıları için uygun kontrol parametreleri bulunamamıĢtır 

         ** Kontrol ĠĢaretini [-10 10] aralığında tutabilmek için değerler elle değiĢtirilmiĢtir. 

Bu katsayılarla iĢleme alındıklarında ele alınan kontrolör yapılarının bu sistem 

üzerine çıkıĢ cevapları ġekil 5.27‟ da gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD KlasikPID 

ġekil 5.27    11 2  ssG  sistemi için çıkıĢ cevapları 

Bu simülasyonlar sonucu elde edilen kontrol yapılarına ait kontrol iĢaretleri ġekil 

5.28‟de gösterildiği gibi olmaktadır. 

Kontrolörlerin sistem üzerinde 50sn‟lik simülasyon sonuçlarına göre sahip oldukları, 

baĢarım ölçütü (PI) ve hatanın karesinin integrali (ISE) Tablo 5.15‟de gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI   FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD KlasikPID 

ġekil 5.28    11 2  ssG  sistemi için kontrol iĢaretleri 

Tablo 5.15    11 2  ssG  sistemi için PI ve ISE 

 PI ISE 

FPID-SI 7.7897 0.3637 

FPID-DI 8.8827 0.8282 

FPID-TI(Tip2) 5.4373 1.366 

KarmaPID 8.8482 0.682 

FPD* 2.3073 80.98 

KlasikPID 6.0855 0.8037 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Buna göre bu sistem için en iyi kontrol FPID-DI ve Karma PID yapılar tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. FPID-SI yapısı gerek BaĢarım ölçütü bakımından gerekse 

yerleĢme zamanı bakımından yaptığı aĢım nedeniyle bu sistemlerden daha geridedir. 

Bununla birlikte hızlı çıkıĢ grafiği nedeniyle çok daha düĢük ISE değerine sahiptir. 

FPID-TI(Tip2) ve Klasik PID yapıları ise bu sistem için çok diğer PID yapılara göre 

çok daha düĢük baĢarım göstermiĢtir. 
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5.5 Dayanıklılık Ġncelemeleri 

Bu bölümde ele alınan bulanık PID yapılarının ve bunlara ek olarak bulanık PI, 

bulanık PD ve klasik PID yapıların dayanıklılık incelemeleri yapılmıĢ ve aralarında 

kıyaslamaya gidilmiĢtir. Dayanıklılık incelemeleri çerçevesinde çok katlı eĢit kutuplu 

sistemin n=2, n=4 ve n=8 olduğu durumlar incelenmiĢ ve bu sistemlerde önce 

köklerin yeri 10%  oranında değiĢtirilerek, akabinde kazanç miktarı 25%  

oranında değiĢtirilerek Bölüm 5.4.1‟de bulunan ölçekleme çarpanları ve PID 

katsayıları kullanılarak oluĢturulan kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları incelenerek 

dayanıklılıkları kıyaslanmaya çalıĢılmıĢtır. PeĢinden incelenen sistemler için de 

dayanıklılık incelemeleri gerçekleĢtirilmiĢ, Zaman gecikmeli sistemler için zaman 

gecikmesi -1‟den -1.5‟e getirilerek, osislasyonlu sistemde ve kararsız kutuplu 

sistemde ise sistem köklerinin yeri değiĢtirilerek dayanıklılık incelemeleri yapılmıĢtır. 

5.5.1 Çok Katlı EĢit Kutuplu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri 

a) n=2:  

Çok katlı eĢit kutuplu temel sistem n=2 olduğu durumda sistem, 

 
 21

1




s
sG                (5.10) 

Ģeklinde gösterilir. Bu sisteme ait kontrolör ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları 

Tablo 5.1‟de gösterilmiĢtir. Bu değerler kullanılmak suretiyle oluĢturulan kontrolör 

yapılarının bu sistem üzerinde çıkıĢ cevapları ise ġekil 5.15‟te görülebilir. 

Sistemin kutbu (-) yönde %10 kadar kaydırıldığında sistem, 

 
 21.1

1




s
sG                (5.11) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.29‟de 

verilmiĢtir. 



 60 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

zaman [s]

y

 

FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.29    2
1.11  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistemin kutbu (+) yönde %10 kadar kaydırıldığında ise sistem, 

 
 29.0

1




s
sG                (5.12) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.30‟da 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.30    29.01  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistem kutup noktası -1 olan asıl sistemle beraber kutup noktasının -1.1 ve -0.9 

olduğu durumlara ait kontrolör yapılarının baĢarım ölçütleri Tablo 5.16‟da 

görülmektedir. 

Tablo 5.16 n=2 için kutup noktası değiĢimi sonucu PI karĢılaĢtırmaları 

 Kutup noktası= -1 Kutup noktası= -

1.1 

Kutup noktası= -

0.9 

FPID-SI 9.9759 10.0490 9.7998 

FPID-DI 8.5970 7.1364 7.9507 

FPID-TI(Tip1) 8.3681 5.3620 8.2444 

FPID-TI(Tip2) 9.0496 4.3025 8.9546 

KarmaPID 9.2492 9.3413 9.2000 

FPD* 3.6188 3.5389 3.7176 

FPI 8.3725 8.4787 7.7996 

KlasikPID 9.4287 5.2675 9.1196 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 
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Bu sistem için kutup noktasının -1.1‟e geldiği durumda bazı sistemlerde ciddi 

değiĢiklikler görülmemiĢtir. Hatta aĢım miktarının düĢüĢüyle kendini gösteren bu 

değiĢiklikler FPID-SI, Karma PID ve FPI yapılarının baĢarım ölçütü değerlerinde 

küçük iyileĢmelere yol açmıĢtır. FPID-DI ve FPD yapılarının ise baĢarım ölçütleri 

küçük oranda azalmıĢtır. Ancak FPID-TI(Tip1), FPID-TI(Tip2) ve Klasik PID 

yapılarda sistemin yerleĢme zamanının uzaması nedeniyle baĢarım ölçütü 

değerlerinde ciddi düĢmeler görülmüĢtür. 

Bu sistem için kutup noktasının -0.9‟a geldiği durumda ise yine sistem cevaplarında 

küçük değiĢiklikler gözlenmiĢ. Genel olarak sistemlerin cevap hızlarının ve aĢım 

miktarlarının bir parça arttığı gözlemlenmiĢtir. Bu durumda sistemlerin genellikle 

dayanıklı kaldığını söylemekle beraber, karma PID ve FPID-TI(Tip2) yapıları 

baĢarım ölçütlerinde en az değiĢim olan PID yapılar olmuĢlardır, bunları az bir farkla 

FPID-SI ve PID-TI(Tip1) yapıları izlemektedir. Klasik PID, FPID-DI ve FPI yapıları 

ise dayanıklı kalmakla beraber baĢarım ölçütü değiĢimleri biraz daha fazladır. 

Sistemin kazanç değerini %25 arttırdığımızda sistem, 

 
 21

25.1




s
sG                (5.13) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.31‟de 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.31    2125.1  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistemin kazanç değerini %25 azalttığımızda ise sistem, 

 
 21

75.0




s
sG                (5.14) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.32‟da 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.32    2175.0  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistem kazancı 1 olan asıl sistemle kazancın 1.25 ve 0.75 olduğu durumlara ait 

kontrolör yapılarının baĢarım ölçütleri Tablo 5.17‟da görülmektedir. 

Tablo 5.17 n=2 için kazanç değiĢimi sonucu PI karĢılaĢtırmaları 

 Kazanç= 1 Kazanç= 1.25 Kazanç= 0.75 

FPID-SI 9.9759 10.0234 9.9173 

FPID-DI 8.5970 8.3352 8.2561 

FPID-TI(Tip1) 8.3681 8.7158 5.1172 

FPID-TI(Tip2) 9.0496 9.2222 4.2261 

KarmaPID 9.2492 9.4149 9.0188 

FPD* 3.6188 3.7371 3.4828 

FPI 8.3725 7.2410 8.0788 

KlasikPID 9.4287 9.3245 6.0549 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Kazanç değerinin %25 artmasıyla sistemlerin çıkıĢ hızında artıĢ görünmüĢ, bundan 

kaynaklanan değiĢiklikler ciddi boyutta olmayıp, genelde baĢarım ölçütü arttırma 
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yönünde gerçekleĢmiĢtir. Kazanç değerinin %25 azalması durumu ise sistem hızını 

dolayısıyla yerleĢme zamanını da arttırmıĢ bu değiĢiklikler  FPID-TI(Tip1), FPID-

TI(Tip2) ve klasik PID yapılarında ciddi baĢarım ölçütü düĢmelerine neden olurken 

diğer yapılar, özellikle FPID-SI yapısı bundan çok az etkilenmiĢtir. 

b) n=4:  

Çok katlı eĢit kutuplu temel sistem n=4 olduğu durumda sistem, 

 
 41

1




s
sG                (5.15) 

Ģeklinde gösterilir. Bu sisteme ait kontrolör ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları 

Tablo 5.3‟te gösterilmiĢtir. Bu değerler kullanılmak suretiyle oluĢturulan kontrolör 

yapılarının bu sistem üzerinde çıkıĢ cevapları ise ġekil 5.17‟de görülebilir. 

Sistemin kutbu (-) yönde %10 kadar kaydırıldığında sistem, 

 
 41.1

1




s
sG                (5.16) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.33‟de 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.33    41.11  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistemin kutbu (+) yönde %10 kadar kaydırıldığında ise sistem, 

 
 49.0

1




s
sG                (5.17) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.34‟de 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.34    49.01  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistem kutup noktası -1 olan asıl sistemle beraber kutup noktasının -1.1 ve -0.9 

olduğu durumlara ait kontrolör yapılarının baĢarım ölçütleri Tablo 5.18‟de 

görülmektedir. 

Tablo 5.18 n=4 için kutup noktası değiĢimi sonucu PI karĢılaĢtırmaları 

 Kutup noktası= -1 Kutup noktası= -

1.1 

Kutup noktası= -

0.9 

FPID-SI 7.2736 3.7734 5.6587 

FPID-DI 7.1193 3.9375 5.6241 

FPID-TI(Tip1) 6.9967 2.7690 5.6392 

FPID-TI(Tip2) 6.5093 4.3042 5.2411 

KarmaPID 6.9672 4.1577 5.0777 

FPD* 3.6229 3.3587 3.4165 

FPI 5.7729 3.7436 3.2469 

KlasikPID 7.6137 4.1498 5.8218 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 
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Sistemin kutup noktası -1.1‟e kaydırıldığında sistemin tepe noktasında ciddi bir 

düĢüĢ meydana gelmiĢ bununla beraber yerleĢme zamanları büyük ölçüde uzamıĢtır. 

BaĢarım ölçütleri bakımından incelendiğinde bu durumda en iyi kontrol FPID-

TI(Tip2) yapısıyla sağlanırken karma PID yapısı çıkıĢ cevabı hızının yüksekliğiyle 

dikkat çekmektedir. 

Sistemin kutup noktası -0.9‟a kaydırıldığında ise çıkıĢ cevabındaki ciddi aĢım 

oranları ve uzun yerleĢme zamanları fark edilmektedir. Karma PID yapısı hızlı çıkıĢ 

cevabına rağmen uzun yerleĢme zamanı, FPID-TI(Tip2) yapısı ise en yavaĢ çıkıĢ 

cevabı ile diğerlerinin geriside kalmaktadır. Bu durumda klasik PID, FPID-SI, FPID-

DI ve FPID-TI(Tip1) baĢarım ölçütleri açısından birbirlerine yakın sonuçlar 

vermiĢlerdir. FPD ve FPI yapılarının ise bu Ģartlarda iyi bir kontrol imkanı 

sağlamadıkları görülmektedir. 

Sistemin kazanç değerini %25 arttırdığımızda sistem, 

 
 41

25.1




s
sG                (5.18) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.35‟te 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.35    4125.1  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistemin kazanç değerini %25 azalttığımızda ise sistem, 

 
 41

75.0




s
sG                (5.19) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.36‟te 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.36    4175.0  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistem kazancı 1 olan asıl sistemle kazancın 1.25 ve 0.75 olduğu durumlara ait 

kontrolör yapılarının baĢarım ölçütleri Tablo 5.19‟da görülmektedir. 

Tablo 5.19 n=4 için kazanç değiĢimi sonucu PI karĢılaĢtırmaları 

 Kazanç= 1 Kazanç= 1.25 Kazanç= 0.75 

FPID-SI 7.2736 6.5985 4.3733 

FPID-DI 7.1193 6.4419 4.7620 

FPID-TI(Tip1) 6.9967 6.6814 3.3125 

FPID-TI(Tip2) 6.5093 5.3741 4.5100 

KarmaPID 6.9672 6.5760 6.9911 

FPD* 3.6229 3.6052 3.3880 

FPI 5.7729 4.8768 4.0285 

KlasikPID 7.6137 6.5265 3.8149 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Kazancın %25 oranında arttırılması sistem cevap hızı ve aĢımda artıĢa ve buna 

karĢılık daha uzun yerleĢme zamanlarına neden olmaktadır. Kazancın aynı oranda 
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azaltılması ise daha az aĢıma karĢılık daha yavaĢ sistem cevabı sonucunu 

doğurmaktadır. Kazancın arttığı durumda FPID-TI(Tip2) yapısı dıĢında diğer PID 

yapıların oldukça yakın sonuçlar verdikleri gözlenmiĢtir. FPI ve FPD yapıları ise PID 

yapıların oldukça gerisinde kalmıĢlardır. Kazancın azaltıldığı durumda ise yapılar 

arasında belirgin bir fark oluĢmuĢtur. Bu durumda karma PID yapı tüm yapılara açık 

bir üstünlük sağlamıĢtır. Arkasından birbirlerine yakın sonuçlarla FPID-DI, FPID-

TI(Tip2) ve FPID-SI yapıları gelmiĢtir. FPID-TI(Tip1) ve klasik PID yapıları ise FPI 

yapısının bile gerisinde kalmıĢlardır. 

b) n=8:  

Çok katlı eĢit kutuplu temel sistem n=8 olduğu durumda sistem, 
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s
sG                (5.20) 

Ģeklinde gösterilir. Bu sisteme ait kontrolör ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları 

Tablo 5.5‟te gösterilmiĢtir. Bu değerler kullanılmak suretiyle oluĢturulan kontrolör 

yapılarının bu sistem üzerinde çıkıĢ cevapları ise ġekil 5.19‟de görülebilir. 

Sistemin kutbu (-) yönde %10 kadar kaydırıldığında sistem, 
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sG                (5.21) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.37‟de 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)*  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.37    81.11  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

*FPID-TI(Tip1) yapısı için kontrolör giriĢleri sınır dıĢına çıktığı için simülasyonlara 

katılmamıĢtır  

Sistemin kutbu (+) yönde %10 kadar kaydırıldığında ise sistem, 

 
 89.0
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sG                (5.22) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.38‟de 

verilmiĢtir. 



 73 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
-2

-1

0

1

2

3

4

zaman [s]

y

 

FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID*  FPD*  FPI  

KlasikPID 

ġekil 5.38    89.01  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

*Karma PID ve FPI yapıları için kontrolör giriĢleri sınır dıĢına çıktığı için simülasyonlara 

katılmamıĢtır  

Sistem kutup noktası -1 olan asıl sistemle beraber kutup noktasının -1.1 ve -0.9 

olduğu durumlara ait kontrolör yapılarının baĢarım ölçütleri Tablo 5.20‟de 

görülmektedir. 

Tablo 5.20 n=8 için kutup noktası değiĢimi sonucu PI karĢılaĢtırmaları 

 Kutup noktası= -1 Kutup noktası= -

1.1 

Kutup noktası= -

0.9 

FPID-SI 3.5748 1.8619 2.4706 

FPID-DI 4.3150 1.9840 - 

FPID-TI(Tip1) 4.9296 - 2.4561 

FPID-TI(Tip2) 4.0091 - 2.3917 

KarmaPID 3.8673 2.8129 - 

FPD* 3.3221 2.8803 - 

FPI 3.3851 1.9259 - 

KlasikPID 3.8796 3.5042 - 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 



 74 

Sistem kutup noktasının -1.1‟e getirildiği durumda FPID-TI(Tip1) yapısının bulanık 

kontrolör giriĢi tanımlanan aralığın dıĢına çıkmıĢtır, bu yüzden doğru bir sonuç elde 

edilememektedir. En iyi kontrol klasik PID yapısıyla sağlanmaktadır. 50sn sonunda 

klasik ve karma PID yapıları dıĢında diğer yapılar ya henüz yerleĢmemiĢtir ya da 

sürekli hal hatasına sahiptir. Bunlardan FPID-SI,  FPID-DI ve  FPI yapıları daha 

50sn ötesinde oturabilmektedir. FPD yapısının baĢarım ölçütünün yüksek görünmesi 

tp zamanının kısalığındandır. 

Sistem kutup noktasının -0.9‟a getirildiği durumda ise bu sefer karma PID yapının ve 

FPD yapısının bulanık kontrolör giriĢleri tanımlanan aralığın dıĢına çıkmıĢtır, bu 

yüzden doğru bir sonuç elde edilememektedir. Bu durum için sadece FPID-SI, FPID-

TI(Tip1) ve FPID-TI(Tip2) yapıları çok yüksek yerleĢme zamanlarıyla kontrol 

iĢlemini gerçekleĢtirebilmektedir. 

Sistemin kazanç değerini %25 arttırdığımızda sistem, 
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25.1




s
sG                (5.23) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.39‟te 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.39    8125.1  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistemin kazanç değerini %25 azalttığımızda ise sistem, 
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75.0




s
sG                (5.24) 

halini alır. Bu duruma ait kontrolör yapılarının çıkıĢ cevapları ġekil 5.40‟te 

verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.40    8175.0  ssG için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Sistem kazancı 1 olan asıl sistemle kazancın 1.25 ve 0.75 olduğu durumlara ait 

kontrolör yapılarının baĢarım ölçütleri Tablo 5.21‟de görülmektedir. 

Tablo 5.21 n=8 için kazanç değiĢimi sonucu PI karĢılaĢtırmaları 

 Kazanç= 1 Kazanç= 1.25 Kazanç= 0.75 

FPID-SI 3.5748 3.3580 2.4295 

FPID-DI 4.3150 3.4977 2.8699 

FPID-TI(Tip1) 4.9296 3.7287 - 

FPID-TI(Tip2) 4.0091 2.9946 1.9648 

KarmaPID 3.8673 3.0061 3.3245 

FPD* 3.3221 - 3.0957 

FPI 3.3851 2.7612 2.7305 

KlasikPID 3.8796 3.1888 3.7919 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Sistem kazancı %25 arttırıldığında çıkıĢ cevaplarında aĢımın arttığı görülmektedir. 

Bu sistem için klasik PID‟nin yüksek aĢım oranı, karma PID‟nin uzun yerleĢme 
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zamanı ve FPID-TI(Tip2)‟nin oldukça yavaĢ sistem cevabı dikkat çekmektedir. 

FPID-TI(Tip1), FPID-DI ve FPID-SI yapıları ise birbirlerine yakın değerler verdiği 

görülmektedir. BaĢarım ölçütü değiĢimi en az FPID-SI yapısında gözlenmektedir. 

FPD yapısı ise kabul edilebilir bir kontrol gerçekleĢtirememiĢtir. 

Sistem kazancı % 25 azaltıldığında ise mp değerlerinde azalma görülmektedir. 

Klasik PID en çok aĢıma sahip yapı olmasına rağmen, baĢarım ölçütü olarak en iyi 

sonuçları vermiĢtir. Bunda diğer yapıların özellikle karma PID ve FPID-DI‟nın 

yüksek tp değerleri etkilidir. FPID-TI(Tip2) yapısı çok uzun surede yerleĢmekte, 

FPID-TI(Tip1) yaısı ise 50sn için sürekli hal hatasına sahip olmaktadır. FPD yapısına 

ait baĢarım ölçütünün yüksek olması ise bu yapının tp zamanının kısalığından 

kaynaklanmaktadır. 

5.5.2 Zaman Gecikmeli Tek Kutuplu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri 

Zaman gecikmeli tek kutuplu temel sistem için T=0.5 iken zaman gecikmesi oranı 

1.5 olduğu durumda sistem, 

  se
s

sG 5.1

5.01

1 


                (5.25) 

Ģeklinde gösterilir. Bu sisteme ait kontrolör ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları 

Tablo 5.8‟de gösterilmiĢtir. Bu değerler kullanılmak suretiyle oluĢturulan kontrolör 

yapılarının bu sistem üzerinde çıkıĢ cevapları ise ġekil 5.41‟de görülebilir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.41    sesG s 5.015.1    için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Zaman gecikmesi 1 olan asıl sistem ile zaman gecikmesinin 1.5‟e değiĢtirildiği 

sistem arasındaki baĢarım ölçütü karĢılaĢtırması Tablo 5.22‟de görülmektedir. 

Tablo 5.22 Tek kutuplu sistemde zaman gecikmesi değiĢimi sonucu PI 

karĢılaĢtırmaları 

 Zaman gecikmesi: 1 Zaman gecikmesi: 1.5 

FPID-SI 8.3435 5.8292 

FPID-DI 8.1636 5.6474 

FPID-TI(Tip1) 8.5149 5.9301 

FPID-TI(Tip2) 7.7488 5.6387 

KarmaPID 6.3154 4.8005 

FPD* 3.8932 3.6663 

FPI 6.8711 5.5457 

KlasikPID 8.2072 5.8513 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Bu durumda zaman gecikmesindeki değiĢim sonucu FPD ve karma PID yapıları 

oldukça düĢük baĢarımlara sahipken diğer yapılar arasında çok büyük ayrımlar 
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olmamaktadır. Yine de FPID-TI(Tip1) yapısı iki durumda da en iyi baĢarıma sahip 

yapı olarak dikkat çekmektedir. FPID-SI, klasik PID ve FPID-DI yapıları da her iki 

durum için iyi baĢarımlar sergilemiĢlerdir. 

5.5.3 Zaman Gecikmeli Katlı Kutuplu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri 

Zaman gecikmeli katlı kutuplu temel sistem için T=0.5 iken zaman gecikmesi oranı 

1.5 olduğu durumda sistem, 

 
 

se
s

sG 5.1

2
5.01

1 


               (5.26) 

Ģeklinde gösterilir. Bu sisteme ait kontrolör ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları 

Tablo 5.10‟de gösterilmiĢtir. Bu değerler kullanılmak suretiyle oluĢturulan kontrolör 

yapılarının bu sistem üzerinde çıkıĢ cevapları ise ġekil 5.42‟de görülebilir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.42    25.1 5.01 sesG s    için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Zaman gecikmesi 1 olan asıl sistem ile zaman gecikmesinin 1.5‟e değiĢtirildiği 

sistem arasındaki baĢarım ölçütü karĢılaĢtırması Tablo 5.23‟de görülmektedir.  

Tablo 5.23 Katlı kutuplu sistemde zaman gecikmesi değiĢimi sonucu PI 

karĢılaĢtırmaları 

 Zaman gecikmesi: 1 Zaman gecikmesi: 1.5 

FPID-SI 8.2300 5.6606 

FPID-DI 8.1604 4.9715 

FPID-TI(Tip1) 7.5943 4.7734 

FPID-TI(Tip2) 7.7417 6.4006 

KarmaPID 5.1431 3.4783 

FPD* 3.8409 3.6137 

FPI 7.0041 5.0798 

KlasikPID 5.9814 4.1249 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Bu durumda özellikle karma PID ve klasik PID çok yüksek aĢım değerleriyle dikkat 

çekmektedir. Zaman gecikmesi 1 iken en iyi baĢarımı sunan FPID-SI yapısı değiĢen 
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durumda tatminkar bir sonuç verirken, zaman gecikmesi 1.5 e değiĢtirildiğinde       

FPID-TI(Tip2) yapısının verdiği üstün baĢarım diğer yapılarla arasında fark 

yaratmıĢtır. 

5.5.4 Osilasyonlu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri 

Denklem 5.8‟de gösterilen osislasyonlu sistemde önce aĢağıda gösterilen Ģekilde 

değiĢikliğe gidilmiĢtir. 

  42.01

4
2  sss

                (5.27) 

Bu 1. sisteme ait kontrolör ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları Tablo 5.12‟de 

gösterilmiĢtir. Bu değerler kullanılmak suretiyle oluĢturulan kontrolör yapılarının bu 

sistem üzerinde çıkıĢ cevapları ise ġekil 5.43‟de görülebilir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.43    42.014 2  sss  için kontrolör çıkıĢ cevapları 
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Bunun ardından sistem aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilerek tekrar incelenmiĢtir. 

  24.01

4
2  sss

                 (5.28) 

Bu 2. sisteme ait kontrolör çıkıĢ cevapları ġekil 5.44‟te verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  FPI  KlasikPID 

ġekil 5.44    24.014 2  sss  için kontrolör çıkıĢ cevapları 

3. olarak bu iki değiĢiklik bir arada uygulanmıĢtır. Sistemin bu hali aĢağıda 

gösterilmiĢtir. 

  22.01

4
2  sss

                (5.29) 

Bu 3. sisteme ait kontrol çıkıĢ cevapları ise ġekil 5.45‟te verilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-TI(Tip1)  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  KlasikPID 

ġekil 5.45    22.014 2  sss  için kontrolör çıkıĢ cevapları 

* FPID-DI, FPD ve FPI yapıları için kontrol giriĢ sınırları dıĢına çıkılmıĢtır. 

Orijinal sistem ve bu 3 değiĢtirilmiĢ sisteme ait baĢarım ölçütü karĢılaĢtırması Tablo 

5.24‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 5.24 Osilasyonlu sistemde PI karĢılaĢtırmaları 

 orj. sistem sist. 1 sist. 2 sist. 3 

FPID-SI 6.9909 6.6760 5.9707 5.3301 

FPID-DI 5.3663 - - - 

FPID-TI(Tip1) 7.0574 5.5786 6.5485 4.6584 

FPID-TI(Tip2) 6.8707 5.7607 6.1320 5.9951 

KarmaPID 6.6522 6.1929 5.8220 5.6779 

FPD* 3.4666 3.5643 3.7800 - 

FPI 5.2280 - - - 

KlasikPID 6.5583 5.8365 6.0997 5.3283 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 
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Buna göre, FPID-DI ve FPI yapıları değiĢtirilen sistemlerin hiçbirinde baĢarılı bir 

kontrol sunamamaktadır. FPD yapısı ise sadece 3. sistemde baĢarısız olurken diğer 

sistemlerde yapısından ötürü çok düĢük bir baĢarım ölçütü değerine sahiptir. 

Bunların dıĢındaki yapılardan birinci sistem için en iyi sonuçları FPID-SI yapısı 

verirken, 2. sistem için FPID-TI(Tip1) ve 3. sistem için FPID-TI(Tip2) yapıları en iyi 

sonuçları vermiĢtir. Karma ve klasik PID‟nin orijinal sistem üzerindeki düĢük 

baĢarımları da göz önüne alındığında bu 3 yapının osilasyonlu sistemlerde tercih 

edilebilecek yapılar olduğu söylenebilir. 

5.5.5 Kararsız Kutuplu Sistem Dayanıklılık Ġncelemeleri 

kararsız kutuplu temel sistemde öncelikle kutuplar 5.0 noktasına taĢınmıĢtır. Bu 

durumda sistem Ģu Ģekildedir: 

5.0

1
2 s

                                (5.30) 

Bu sisteme ait kontrolör ölçekleme çarpanları ve PID katsayıları Tablo 5.14‟te 

gösterilmiĢtir. Bu değerler kullanılmak suretiyle oluĢturulan kontrolör yapılarının bu 

sistem üzerinde çıkıĢ cevapları ise ġekil 5.46‟da görülebilir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD  KlasikPID 

ġekil 5.46  5.01 2 s  için kontrolör çıkıĢ cevapları 

Ardından sistemin kutupları 5.1  noktasına kaydırılmıĢtır. Bu durumda sistem, 

5.1

1
2 s

                                (5.31) 

Ģeklini alır. Bu sisteme göre kontrolör çıkıĢ cevapları ġekil 5.47‟de gösterilmiĢtir. 
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FPID-SI  FPID-DI  FPID-TI(Tip2)  KarmaPID  FPD*  KlasikPID 

* FPD yapısı için kontrolör giriĢleri tanımlanan aralığın dıĢına çıkmıĢtır 

Sistemin kutuplarının 5.1  ve 5.0  noktalarında olduğu durumlardaki baĢarım 

ölçütleri ve kutup noktası 1  olan orijinal halinin baĢarım ölçütü değerleri 

karĢılaĢtırması Tablo 5.25‟de  gösterilmiĢtir. 

Tablo 5.25 Kararsız kutuplu sistemde PI karĢılaĢtırmaları 

 Kutup noktası: 1  Kutup noktası: 5.0  Kutup noktası: 5.1  

FPID-SI 8.2300 8.3034 6.8356 

FPID-DI 8.1604 6.3230 6.2847 

FPID-TI(Tip2) 7.7417 6.0108 3.4535 

KarmaPID 5.1431 5.4618 5.7245 

FPD* 3.8409 3.6648 - 

KlasikPID 5.9814 6.9010 4.6435 
* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Buna göre, sistemin kutupları 5.0 ‟te iken FPID-SI yapısı çok dayanıklı durarak 

tüm diğer sistemlere göre çok daha iyi bir baĢarım sergilemiĢtir. Kutuplar 5.1 ‟e 

getirildiğinde ise FPID-SI yapısının baĢarımı düĢmüĢ olsa bile yine diğer tün 



 87 

sistemlerden iyidir. Bu durumda FPID-DI yapısı da FPID-SI yapısının peĢinden 

gelmektedir. Yine de FPID-SI yapısının kararsız kutuplu sistemler üzerinde 

dayanıklılığı en fazla olan yapı olduğu rahatça söylenebilir. 
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6. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

Basit yapıları ve pek çok Ģartta gösterdikleri dayanıklı baĢarımları nedeniyle PID 

kontrolörler endüstride en çok tercih edilen yapılardır. Ancak, kontrol edilen 

sistemlerin yüksek mertebeden doğrusal olmayan sistemler ve kesinlik taĢımayan 

sistemler olması durumunda PID yapılı sistemler iyi bir kontrol baĢarımı sunmazlar. 

Bu tip durumlar için bulanık kontrolörler bir alternatif olarak sunulabilir. Bulanık 

kurallar ve üyelik fonksiyonlarının kullanılması, doğrusal olmayan özelliklerin 

kontrolöre eklenmesini kolaylaĢtırmaktadır. Dolayısıyla hem doğrusal olan hem de 

doğrusal olmayan sistemler için etkili ve basit kullanımı, bulanık PID 

kontrolörlerinin endüstride geniĢ bir alanda kullanılmasını sağlamaktadır. 

Literatürde bulanık PID kontrolör yapısına uygun çeĢitli kontrolörler tanımlanmıĢtır. 

Bu çalıĢmada, literatürdeki çeĢitli bulanık PID yapıların PID kontrolörleri çeĢitli 

yönlerden test etmek amacıyla kullanılan temel sistemler üzerinde baĢarım ve 

dayanıklılık incelemeleri yapılmıĢ ve ne tip sistemler için hangi bulanık PID 

kontrolörün öne çıktığı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Ġncelemelerde bulanık PID kontrolörler dıĢında bulanık PD, bulanık PI ve bir klasik 

PID yapısına da yer verilmiĢtir. PID kontrol katsayıları ve/veya ölçekleme çarpanları 

bulunurken genetik algoritmalardan yararlanılmıĢtır. Parametreleri ararken inceleme 

için ele alınan baĢarım ölçütü, 

ssspp ettm
PI

10036100

1000


                (6.1) 

en yüksek değerine ulaĢtırmak, bunu yaparken de kontrol iĢaretini [-10 10] 

ararlığında tutmak hedeflenmiĢtir. Burada, pm  çıkıĢ cevabının maksimum değeri, 

pt maksimuma varma zamanını, st  5% ‟lik aralığa yerleĢme zamanı ve sse  ise 

sürekli hal hatasını temsil eder.  
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ÇalıĢmada ilk olarak, çok katlı eĢit kutuplu sistemin n=2 olduğu  duruma dair 

incelemeler yapılmıĢtır. Bu incelemelere iliĢkin baĢarı ölçütü tablosu Tablo 5.26‟da 

görülmektedir. Sistemin basitliği nedeniyle bütün PID yapılar baĢarılı kontrol 

sonuçları vermelerine karĢın FPID-SI yapısı yüksek baĢarımıyla önde gitmektedir. 

Kararlılık incelemelerinde ise sistem kutbu -1.1 noktasına getirildiğinde PID yapılar 

içinde karma PID ve FPID-SI fazla değiĢime uğramazken diğer yapılar ciddi oranda 

baĢarım düĢmeleri göstermiĢtir. Kutup noktası -0.9‟a getirildiğinde ise yapıların 

hiçbirinde fazla düĢüĢ olmadığı halde hala FPID-SI en iyi sonuçları vermektedir. 

Sistem kazancının %25 arttırılmasının ise FPI yapısı dıĢında diğer yapılara fazla 

etkisi olmamakla beraber kazancın aynı oranda azaltılması üç giriĢli bulanık PID 

yapıları ile klasik PID yapısının baĢarım ölçütlerinde ciddi düĢüĢlere neden 

olmaktadır. 

Tablo 5.26 Çok katlı eĢit kutuplu sistem(n=2) için genel baĢarım ölçütü 

karĢılaĢtırması 

 FPID-

SI 

FPID-

DI 

FPID-

TI-

Tip1 

FPID-

TI-

Tip2 

Karma 

PID 
FPD* FPI 

Klasik 

PID 

 211 s  9.9759 8.5970 8.3681 9.0496 9.2492 3.6188 8.3725 9.4287 

 21.11 s  10.049 7.1364 5.3620 4.3025 9.3413 3.5389 8.4787 5.2675 

 29.01 s  9.7998 7.9507 8.2444 8.9546 9.2000 3.7176 7.7996 9.1196 

 2125.1 s  10.023 8.3352 8.7158 9.2222 9.4149 3.7371 7.2410 9.3245 

 2175.0 s  9.9173 8.2561 5.1172 4.2261 9.0188 3.4828 8.0788 6.0549 

* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Çok katlı eĢit kutuplu sistemde n=4 olduğu durumda ise, baĢarım açısından en iyi 

sonuçları klasik PID yapısı vermiĢ buna karĢın karma PID düĢük ISE değeriyle öne 

çıkmıĢtır. Yine de tüm PID yapılarının baĢarılı kontrol sağladıkları söylenebilir. Bu 

sistem üzerine dayanıklılık incelemelerine göre kutup noktası -1.1‟e taĢındığında 

bütün sistemlerde ciddi baĢarım düĢüĢleri olmasına karĢın FPID-TI(Tip2) yapısı en 

dayanıklı durumundadır. PeĢinden gelen karma ve klasik PID yapıları neredeyse aynı 

baĢarıma sahiptir.kutup noktası -0.9‟a kaydığında ise en iyi baĢarıma klasik PID 
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sahip iken diğer PID yapılar da baĢarım açısından klasik PID‟ye ve birbirlerine 

yakındırlar. Sistem kazancı %25 arttığında ise FPID-TI(Tip2) dıĢında bütün 

yapılarda fazla bir düĢüĢ gözlenmezken FPID-TI(Tip1) yapısı baĢta olmak üzere 

diğer yapılar birbirlerine yakın sonuçlara sahiptir. Sistem kazancı %25 arttığı 

durumda ise karma PID yapısı ciddi bir farkla diğerlerinin önüne geçmiĢtir. Bu 

incelemelere iliĢkin baĢarı ölçütü tablosu Tablo 5.27‟de görülmektedir. 

Tablo 5.27 Çok katlı eĢit kutuplu sistem(n=4) için genel baĢarım ölçütü 

karĢılaĢtırması 

 FPID-

SI 

FPID-

DI 

FPID-

TI-

Tip1 

FPID-

TI-

Tip2 

Karma 

PID 
FPD* FPI 

Klasik 

PID 

 411 s  7.2736 7.1193 6.9967 6.5093 6.9672 3.6229 5.7729 7.6137 

 41.11 s  3.7734 3.9375 2.7690 4.3042 4.1577 3.3587 3.7436 4.1498 

 49.01 s  5.6587 5.6241 5.6392 5.2411 5.0777 3.4165 3.2469 5.8218 

 4125.1 s  6.5985 6.4419 6.6814 5.3741 6.5760 3.6052 4.8768 6.5265 

 4175.0 s  4.3733 4.7620 3.3125 4.5100 6.9911 3.3880 4.0285 3.8149 

* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Çok katlı eĢit kutuplu sistem için n=8 olduğu durum incelemesinde FPID-TI(Tip1)‟in 

diğer yapılara göre üstün baĢarım sergilediği görülmüĢtür. Dayanıklılık 

incelemelerinde ise bu üstünlüğünü kaybetmiĢ, kutup noktası -1.1‟e kaydırıldığında 

FPID-TI(Tip1) bulanık kontrol giriĢleri tanımlanan [-1 1] aralığının dıĢına çıkarak 

baĢarılı bir kontrole imkan vermemiĢtir. Bu durumda klasik PID‟nin diğer yapılara 

göre üstün sonuçlar verdiği gözlenmiĢtir. Kutup noktası -0.9‟a kaydırıldığında ise 

klasik PID bu üstünlüğünü kaybetmiĢ ve baĢarılı bir kontrol imkanı sunmamıĢtır. Bu 

durumda sadece FPID-SI, peĢinden yakın baĢarımlarla FPID-TI(Tip1) ve FPID-

TI(Tip2) yapıları, çok düĢük baĢarımlarla da olsa kontrol imkanı sağlamıĢtır. 

Sistemin kazancı %25 arttırıldığında ise en baĢarılı yapı FPID-TI(Tip1) olurken, 

kazanç aynı oranda düĢtüğünde klasik PID üstün gelmiĢtir. Bu incelemelere iliĢkin 

baĢarı ölçütü tablosu Tablo 5.28‟de görülmektedir. 
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Tablo 5.28 Çok katlı eĢit kutuplu sistem(n=8) için genel baĢarım ölçütü 

karĢılaĢtırması 

 FPID-

SI 

FPID-

DI 

FPID-

TI-

Tip1 

FPID-

TI-

Tip2 

Karma 

PID 
FPD* FPI 

Klasik 

PID 

 811 s  3.5748 4.3150 4.9296 4.0091 3.8673 3.3221 3.3851 3.8796 

 81.11 s  1.8619 1.9840 - - 2.8129 2.8803 1.9259 3.5042 

 89.01 s  2.4706 - 2.4561 2.3917 - - - - 

 8125.1 s  3.3580 3.4977 3.7287 2.9946 3.0061 - 2.7612 3.1881 

 8175.0 s  2.4295 2.8699 - 1.9648 3.3245 3.0957 2.7305 3.7919 

* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Çok katlı eĢit kutuplu sistemlerin çeĢitli n değerleri için genel bir baĢarım hesabı 

yapıldığında ise FPID-TI(Tip1) yapısı n değeri büyüdükçe üste çıkan baĢarımı ile en 

baĢarılı görünmektedir. Klasik PID ve FPID-SI yapıları düĢük n değerlerinde 

gösterdikleri yüksek baĢarım ile ikinci ve üçüncü durumdadırlar. Yine de genele 

bakıldığında tüm PID yapıları arasında baĢarım açısından ciddi kopmalar olmadığı 

görülmüĢtür. Bu incelemelere iliĢkin baĢarı ölçütü tablosu Tablo 5.29‟da 

görülmektedir. 

Tablo 5.29 Çok katlı eĢit kutuplu sistemlerin baĢarımına ait için genel baĢarım ölçütü 

karĢılaĢtırması 

 FPID-

SI 

FPID-

DI 

FPID-

TI-

Tip1 

FPID-

TI-

Tip2 

Karma 

PID 
FPD* FPI 

Klasik 

PID 

BaĢarım 

Ölçütü (PI) 
8.9350 8.9071 9.1926 8.5845 8.7556 5.0416 7.6139 9.1070 

* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Zaman gecikmeli tek kutuplu sistem için baĢarım incelemelerine göre FPID-TI(Tip1) 

en iyi baĢarım değerlerine sahip iken FPID-TI(Tip2) ve karma PID diğerlerine göre 

daha düĢük baĢarım değerlerine sahiptir. Yine de FPID-TI(Tip2) düĢük ISE değeriyle 

dikkat çekmektedir. Dayanıklılık incelemelerinde ise zaman gecikmesi 1.5‟e 
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değiĢtirildiğinde karma PID dıĢındaki PID yapılar arasında ciddi farklar olmamakla 

birlikte en dayanıklı yapının FPID-TI(Tip1) olduğu görülmüĢtür. Bu incelemelere 

iliĢkin baĢarı ölçütü tablosu Tablo 5.30‟da görülmektedir. 

Tablo 5.30 Zaman gecikmeli tek kutuplu sistem için genel baĢarım ölçütü 

karĢılaĢtırması 

 FPID-

SI 

FPID-

DI 

FPID-

TI-

Tip1 

FPID-

TI-

Tip2 

Karma 

PID 
FPD* FPI 

Klasik 

PID 

 15.0  se s  8.3435 8.1636 8.5149 7.7488 6.3154 3.8932 6.8711 8.2072 

 15.05.1  se s  5.8292 5.6474 5.9301 5.6387 4.8005 3.6663 5.5457 5.8513 

* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Zaman gecikmeli katlı kutuplu sistem için ise karma ve klasik PID yapıları diğer 

yapıların çok gerisinde kalırken FPID-SI ve FPID-DI yapıları birbirlerine çok yakın 

baĢarım ölçütleriyle sırasıyla birinci ve ikinci durumdadırlar. ISE‟a bakıldığında ise 

FPID-SI diğer yapıların önünde yer almıĢtır. Dayanıklılık açısından FPID-

TI(Tip2)‟nin ciddi bir farkla en dayanıklı yapı olduğu söylenebilir. Bu incelemelere 

iliĢkin baĢarı ölçütü tablosu Tablo 5.31‟de görülmektedir. 

Tablo 5.31 Zaman gecikmeli katlı kutuplu sistem için genel baĢarım ölçütü 

karĢılaĢtırması 

 FPID-

SI 

FPID-

DI 

FPID-

TI-

Tip1 

FPID-

TI-

Tip2 

Karma 

PID 
FPD* FPI 

Klasik 

PID 

 
2

15.0  se s  8.2300 8.1604 7.5943 7.7417 5.1431 3.8409 7.0041 5.9814 

 25.1 15.0  se s

 
5.6606 4.9715 4.7734 6.4006 3.4783 3.6137 5.0798 4.1249 

* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Osilasyonlu sistemde ise FPID-TI(Tip1) en iyi baĢarımı sergilerken arkasından çok 

az bir farkla FPID-SI yapısı gelmektedir. ISE‟a baktığımızda ise FPID-SI‟nın daha 

önde olduğu görünmektedir. Bununla beraber düĢük baĢarım ölçütüne rağmen klasik 

ve karma PID yapıları da oldukça iyi ISE değerlerine sahiptir. Dayanıklılık açısından 

FPID-DI, FPD ve FPI yapıları dıĢındaki yapıların baĢarılı ve birbirlerine yakın 
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oldukları görülmüĢtür. Bu incelemelere iliĢkin baĢarı ölçütü tablosu Tablo 5.32‟de 

görülmektedir. 

Tablo 5.32 Osilasyonlu sistem için genel baĢarım ölçütü karĢılaĢtırması 

 FPID-

SI 

FPID-

DI 

FPID-

TI-

Tip1 

FPID-

TI-

Tip2 

Karma 

PID 
FPD* FPI 

Klasik 

PID 

  44.014 2  sss  
6.9909 5.3663 7.0574 6.8707 6.6522 3.4666 5.2280 6.5583 

  42.014 2  sss

 6.6760 - 5.5786 5.7607 6.1929 3.5643 - 5.8365 

  24.014 2  sss

 5.9707 - 6.5485 6.1320 5.8220 3.7800 - 6.0997 

  22.014 2  sss

 5.3301 - 4.6584 5.9951 5.6779 - - 5.3283 

* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Karasız kutuplu sistemlerde ise FPID-TI(Tip1) ve FPI yapıları için uygun kontrol 

parametreleri bulunamamıĢ, diğer sistemler arasında ise en iyi baĢarıma karma PID 

sahip iken arkasından çok az bir farklar FPID-DI yapısı gelmiĢtir. BaĢarım ölçütünün 

düĢüklüğüne karĢın FPID-SI yapısı en küçük ISE değeriyle öne çıkmaktadır. Yine 

PID-SI yapısı dayanıklılığı ile diğer yapıların önüne geçmektedir. Bu incelemelere 

iliĢkin baĢarı ölçütü tablosu Tablo 5.33‟de görülmektedir 

Tablo 5.33 Kararsız kutuplu sistem için genel baĢarım ölçütü karĢılaĢtırması 

 FPID-

SI 

FPID-

DI 

FPID-

TI-

Tip1 

FPID-

TI-

Tip2 

Karma 

PID 
FPD* FPI 

Klasik 

PID 

 11 2 s  7.7897 8.8827 - 5.4373 8.8482 2.3073 - 6.0855 

 5.01 2 s  8.3034 6.3230 - 6.0108 5.4618 3.6648 - 6.9010 

 5.11 2 s  6.8356 6.2847 - 3.4535 5.7245 - - 4.6435 

* FPD temel bir yapı olarak incelemeye katılmıĢtır ancak 0 tipi sistemler için sürekli hal hatası 

oluĢacağı açıktır. Bu nedenle diğerleriyle bir karĢılaĢtırma yapmak mümkün değildir. 

Ġncelemelerden görüldüğü gibi herhangi bir yapı bütün sistemler için gerek baĢarım 

gerekse dayanıklılık açısından üstünlük sağlamamaktadır. PID kontrolör yapısını 
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kontrol edilmek istenen sistemin tipine ve dayanıklılık gereklerine göre seçmek 

uygun olacaktır. Bununla birlikte yalnız FPID-SI yapısının gerek baĢarım gerekse 

dayanıklılık açısından her zaman kabul edilebilir cevaplar verdiği söylenebilir. PID 

yapılarının PI, PI yapısının da PD‟ye göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiĢ. 

Klasik PID yapısının bazı sistemlerde bulanık yapıların önüne geçmesine rağmen 

sistemde doğrusal olmama ve kararsızlık arttıkça bulanık yapıların gerisinde kaldığı 

görülmüĢtür. Dayanıklılık incelemelerinde ise genel olarak bulanık yapılar klasik 

yapıdan daha iyi sonuç vermektedir. 
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