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FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUNUN ALGILAYICISIZ 

KONTROLÜNDE DALGACIK TEKNİĞİNİN UYGULANMASI 

ÖZET 

Bu tez çalışması, dalgacık teorisi yardımıyla fırçasız doğru akım motorunun (FDAM) 
algılayıcısız kontrolüne ilişkin yeni bir yöntemin geliştirilmesini amaçlamaktadır. İlk 
olarak FDAM’nin Hall Effect algılayıcılarla çalıştırılması gerçekleştirilmiştir. 
Fırçasız Doğru akım motorunun MATLAB/Simulink ortamında modeli kurulmuş ve 
benzetişim performansları elde edilmiştir. Daha sonra PID (Orantı-İntegral-Türev) ve 
Bulanık (Fuzzy) lojik kontrol algoritmaları geliştirilmiş, akım ve hız kontrolü 
gerçekleştirilerek performans sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunu takiben FDAM’nin 
PWM (Darbe Genlik Modulasyonu) darbeleri, deneysel olarak dSPACE dijital işaret 
işleme hızlı kontrol prototipleme (RCP) kitindeki DS2201 çoklu I/O kartı ve DS1005 
işlemci kartının kullanımıyla üretilmiştir. Zaman domenindeki giriş faz akımlarının 
ve endüklenen gerilimlerin (EMK) dalga şekilleri kaydedilmiştir. Deneysel ve 
benzetişim sonucu elde edilen dalga şekillerine Daubechies ayrık dalgacık analizinin 
uygulanması ile algılayıcısız kontrol için önemli olan komutasyon aralıkları 
belirlenmiştir. Sonuç olarak, herhangi bir pozisyon algılayıcı kullanılmaksızın 
komutasyon anlarını öngören algoritma geliştirilmiştir. 

Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorları daha yüksek moment üretimine 
sahip olduğundan yüksek seviyeli sürüş uygulamalarında tercih edilmektedir. 
Fırçasız DA motorunun elektromanyetik yapısı senkron makinalara benzer olmasına 
karşılık, trapezoidal endüklenen gerilim dalga şekillerine sahiptir. FDAM’nun 
yapısından kaynaklanan avantajları; sürekli mıknatıslardan dolayı verimin yüksek 
olması, hacim ve ağırlıktan kaynaklanan sağlam yapı, düşük gürültü, mekanik 
fırçaların bulunmaması, az bakım gereksinimi ve kolay kontrol edilebilir olmaları 
şeklinde sıralanabilir. 

Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorları yukarıda belirtildiği gibi yüksek güç 
yoğunlukları ve kolay kontrol edilebilmeleri nedeniyle geniş bir uygulama alanına 
sahiptir. FDAM, pozisyon algılayıcıdan gelen işaretlerle iletime ve kesime geçirilen 
güç yarı iletken anahtarlarının bulunduğu bir evirici tarafından sürülür. Optik 
enkoderlar, resolverlar ve Hall Effect sensörleri sıklıkla kullanılan pozisyon 
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algılayıcılarıdır. Şüphesiz ki, bu ek elemanlar hacmi, ağırlığı ve maliyeti arttırırken, 
güvenirliğin azalmasına ve sisteme yerleştirilmeleri için özel mekaniksel 
düzenlemelere gereksinim duyarlar. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için, 
geçmişte birçok algılayıcısız sürüş teknikleri geliştirilmiştir. Geliştirilen algılayıcısız 
yöntemleri temel olarak üç kategoride gruplamak mümkündür; endüklenen gerilimi 
temel alan yöntemler (uç gerilimlerinin algılanması, endüklenen gerilimin üçüncü 
harmonik bileşenlerinin algılanması, serbest geçiş diyotlarının iletim aralıklarının 
belirlenmesi, endüklenen gerilimin integrasyonu), akı kestirim yöntemi ve bu iki 
kategorinin dışında kalan yeni teknikler. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılan 
pozisyon belirleme yöntemi endüklenen gerilimi temel alan, faz endüklenen 
geriliminden sıfır geçiş anlarının algılanması veya endüklenen gerilim işaretinin 
integrasyonuyla komutasyon darbelerinin elde edilmesi yaklaşımıdır. 

Kesin hız ve pozisyon kontrolünün gerekli olduğu uygulamalar için motorun 
mikroişlemcilerle kontrolü yeterli olmayabilir. Bu yüzden dijital işaret işleyiciler bu 
tip yük ihtiyaçlarını karşılamada bir zorunluluk haline gelmiştir. Dijital işaret 
işleyicilerin programlanmasındaki güçlükler nedeniyle, programlamayı ortadan 
kaldıran bir takım yeni teknikler yaygın hale gelmiştir. Hızlı kontrol prototipleme 
tekniği bunlardan bir tanesidir. Bu günlerde bu yöntem DSP’nin sıkıcı ve yorucu 
programlama prosedürünü ortadan kaldırmada en çok kullanılan yöntemdir. Bu 
teknikte, tüm sürücü sistemi ayrıntılı ateşleme devrelerini de kapsayacak şekilde 
Simulink ortamında modellenir ve benzetişim modeliyle DSP arasında motor 
kontrolünden sorumlu olan bir arabirim (Donanım/Yazılım) kullanılır. Bu metot, 
doğrudan bilgisayar modelinden DSP için gerekli olan C kodlarını sağlar. Bu 
çalışmada dSPACE dijital işaret işleyici hızlı kontrol prototipleme arabirimi olan 
DS1005 işlemci – DS2201 çoklu I/O kiti kullanılmıştır. 

Trapezoidal endüklenen gerilime sahip sürekli mıknatıslı motorların hava aralığı 
uyarma alanları yaklaşık olarak zıt işaretli olarak sabittir. Polaritenin değişimi, iki 
tane ters kutuplanmış mıknatıslar arasındaki manyetik olmayan ayırma bölgesinde 
gerçekleşir. FDAM için bu bölge komutasyon bölgesi olarak adlandırılır. 
Algılayıcısız yöntemlerin birçoğu endüklenen gerilim dalga şekillerinin 
algılanmasına dayanır. Ancak, Faraday yasasının sonucu olarak sabit akı 
bölgesindeki mıknatıslarda endüklenen gerilim sıfırdır. Bu nedenle sadece 
komutasyon bölgeleri mıknatısların konumları hakkında bilgi sağlar. Bu çalışmada 
iki tane konum kestirim yöntemi benimsenmiştir. İlk metot sonlu elemanlar 
yönteminin (SEY) uygulanmasıyla elde edilen öz endüktans değişimine dayanır. 
İkinci metot ise endüklenen gerilim ve sıfır geçiş noktalarının kestirimini temel 
almaktadır. Bu tezde her iki yöntem üzerinde de çalışılmıştır. Algılanan endüklenen 
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gerilim hareket nedeniyle meydana geldiği için, algılayıcısız olarak pozisyonun 
belirlenmesi düşük hızlarda oldukça ve kalkışta ise mümkün olmayacak kadar 
zordur. Bu nedenle bu tip algılayıcısız algoritmalar bir kalkış yöntemine ihtiyaç 
duyarlar. Bu problem L=L (θ) konum endüktans fonksiyonu kullanımıyla ve motor 
fazlarının belirli bir eğimle artan frekans profiline bağlı olarak beslenmesiyle 
çözülmüştür. Daha sonra deneysel çalışma için bir açık çevrim algoritmasıyla kalkış 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu tezin asıl amacı, dalgacık teorisinden yararlanmak suretiyle FDAM için 
algılayıcısız bir kontrol yönteminin geliştirilmesidir. Dalgacık teorisi, zaman ve 
frekans domeninde durağan olmayan işaretlerin analizini mümkün kıldığından, 
görüntü işlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle zamanla değişen 
işaretlerin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan yararlı bir araçtır. Bu çalışmada 
FDAM’nin algılayıcısız olarak pozisyonunun belirlenmesinde çok çözünürlüklü 
dalgacık tekniği kullanılmıştır. Başlangıçta Hall sensörlü bir FDAM dSPACE 
DS1005 - DS2201 dijital işaret işleme kiti üzerinden sürülmüştür. Motorun kontrol 
benzetişimi MATLAB/Simulink ortamında gerçekleştirilmiş ve Hall algılayıcı 
işaretlerinden motorun her fazı için gerekli olan PWM dalgalarının üretiminde 
faydalanılmıştır. Aynı zamanda, faz akım ve endüklenen gerilimleri zaman 
domeninde kaydedilmiştir. Bu dalga şekilleri ayrık dalgacık dönüşüm tekniği 
(Daubechies) yardımıyla filtrelenmiştir. Alçak geçiren filtrelerle yaklaşımlar 
yakalanmış, böylece akım işaretin düşük frekans (yüksek ölçek) bileşenleri elde 
edilmiştir. Aynı prosedür yüksek geçiren filtreyle de gerçekleştirilmiş ve yüksek 
frekans (düşük ölçek) bileşenleri yakalanmış, böylece işaretin detayları elde 
edilmiştir. Bu prosedür MATLAB Dalgacık Araç kutusu ve Simulink Ayrık Dalgacık 
Dönüşüm (ADD) bloklarıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen yaklaşım ve detay 
işaretleri FDAM’nin komutasyon anlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. Dalgacık 
teorisinin uygulanması rotorun gerçek konumunun belirlenmesini mümkün hale 
getirmiştir. 

Sonraki aşamada bu prosedür deneysel olarak uygulanmış ve yukarıda önerilen 
metodun FDAM’nin algılayıcısız kontrolünde faydalı olduğu başarılı bir şekilde 
gösterilmiştir. Aynı zamanda benzetişim modeli ve bu modelin dalgacık analizi 
sonuçlarının deneysel çalışmalarla büyük bir uyum içinde olduğu görülmüştür. 
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THE APPLICATION OF WAVELET TECHNIQUE TO SENSORLESS 

CONTROL OF BRUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR 

SUMMARY 

This thesis tackles to develop a novel sensorless drive technique for brushless DC 
motors (BLDC) by using wavelet theory. Initially a BLDC motor with Hall Effect 
sensors is handled. The MATLAB/Simulink model of the motor is established and 
the simulation performances are obtained. A PID (Proportional-Integral-Derivative) 
and a fuzzy control algorithms are developed, current and speed controlled 
performance predictions are obtained. Then as an experimental study, BLDC motor’s 
PWM (Pulse Width Modulation) pulses are produced by DS1005 processor board 
and DS2201 multi I/O board of dSPACE digital signal processing (DSP) rapid 
control prototyping kit. The time domain input phase currents and induced voltage 
waveforms are recorded. The Daubechies discrete wavelet analyses of the 
experimental and simulation waveforms are obtained with an extra emphasis on 
commutation intervals. Finally an algorithm is developed to predict the commutation 
instants without any position sensor. 

Since permanent magnet brushless DC motors (BLDC) have higher specific torques; 
they are widely preferred in high quality drive applications. The electromagnetic 
structure of brushless DC motors (BLDC) is identical to synchronous machines but 
they have trapezoidal EMF waveforms. The inherent advantages of the BLDC 
motors are; high efficiency due to permanent magnet, compactness, low noise, no 
mechanical brushes, low maintenance and ease of control. 

Permanent magnet brushless DC motors have found wide applications due to their 
high power density and ease of control. The BLDC motors are driven by inverters, of 
which semiconductors are triggered in accordance with the signals coming from 
position sensors. Optical encoders, resolvers and Hall Effect sensors are the more 
frequently used position sensors. No doubt, these additional components increase the 
volume, weight and the cost, and also reduce the reliability. A special mechanical 
arrangement is required for mounting the sensors. In order to avoid these adverse 
effects, several sensorless drive techniques were developed in the past. Sensorless 
techniques can be primarily grouped into three categories; back EMF based methods 
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(terminal voltages sensing, third harmonic of the back EMF sensing, freewheeling 
diode conduction, back EMF integration), Flux estimation method, and novel 
techniques not falling into the previous two categories. The most commonly used 
position detection scheme is based on the back EMF approach by detecting the 
instant at which the back EMF in the unexcited phase crosses zero or by integrating 
the back EMF signal to provide the commutation pulses. 

For challenging applications, where accurate speed and position control is required, 
the microprocessors for controlling the motor may not be adequate. Then, digital 
signal processors become a must to meet the demand of those loads. Since 
programming procedure of DSPs is rather cumbersome; some techniques to avoid the 
programming are becoming popular. The rapid control prototyping technique is one 
of them. Nowadays it is more often used to avoid the tedious programming 
procedure of DSPs. In this technique the whole drive systems, including detailed 
firing circuits, are modelled in Simulink and an interphase system 
(hardware/software) are used between the simulation model and DSP responsible for 
controlling the motor. This method facilitates to produce C codes of DSP directly 
from the computer model. In this study DS1005 processor - DS2201 multi I/O 
dSPACE digital signal processing (DSP) rapid control prototyping inter-phase kit is 
utilized. 

For trapezoidal EMF type of permanent magnet motors the excitation field in the gap 
is approximately constant with opposite polarities. The change of the polarity occurs 
at the nonmagnetic separation region between two opposite polarity magnets. In 
BLDC motor terms, this region is called commutation region. Most of the sensorless 
schemes depend upon detecting the induced EMF waveforms. However, as a result 
of Faraday’s law the induced back EMF is zero in magnets constant flux region. 
Thus, only the commutation region can provide some information about the position 
of the magnets. This study adopts two methods of position prediction. The first 
method involves self phase inductance variation of which finite element method 
(FEM) analysis is employed. The second method is based upon the induced voltage 
(back EMF) and zero crossing point estimation. Both methods are studied in this 
thesis. Since detected back EMF is that of a motion, sensorless position definition 
becomes more difficult in lower speeds and most difficult at standstill. For that 
reason, these type sensorless algorithms need a starting procedure. This problem is 
solved by using L=L (Ө) position inductance function and providing a look-up table 
for each direction of rotation. Then an open loop procedure is developed for 
experimental study. 
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The main objective of this thesis is to implement the wavelet theory for developing a 
sensorless drive scheme for BLDC motors. Wavelet theory is widely used in image 
processing that enables to analyze non-stationary signals in time and frequency 
domain. Thus it is a useful tool to detect the peculiar properties of time varying 
signals. In this study, sensorless magnet position detection of BLDC motors are 
achieved by using multi-resolution decoupling technique of wavelets. Initially a hall-
sensor equipped brushless DC motor has been driven through dSPACE DS1005 - 
DS2201 digital signal processing kit. A simulation of this motor control system has 
been developed in MATLAB/Simulink and, Hall sensor signals has been utilized for 
producing required PWM waveforms for each phases of the motor. In the mean time, 
phase currents and induced voltages have been recorded in time domain. These 
waveforms have been filtered by discrete wavelet transform (Daubechies) technique. 
With low pass filters, approximations have been captured and the low frequency high 
scale components of the signal been obtained. Same procedure has been applied with 
high pass filter and low scale high frequency components of the signal have been 
captured and the details of a signal of low scale high frequency components of the 
signal have been obtained. The above procedure has been conducted on MATLAB 
Wavelet Toolbox and Simulink Discrete Wavelet Transform (DWT) blocks. The 
obtained approximations and details have been used to reach the commutation 
instants of Brushless DC motors. It has been shown that application of wavelet 
theory is useful to detect these signatures and deduce the actual rotor position. 

Then this procedure is applied experimentally and it is successfully demonstrated 
that the proposed method described above could be useful for sensorless control of 
brushless DC motors. It is also shown that, results of the simulation model and its 
wavelet analysis are in a very good agreement with those of experiments. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde endüstriyel uygulamaların çoğunda ve özellikle otomotiv sektöründe 
çok hassas değişken hız değerlerine gereksinim duyulurken, bunun güvenilir, ucuz, 
sağlam, hafif ve aynı zamanda az bakım gereksinimi duyulacak şekilde 
gerçeklenmesi istenmektedir. Bu doğrultuda, istenilen uygulamalara yönelik elektrik 
motorunun seçilmesi, tasarlanması ve kontrol algoritmalarının gerçekleştirilmesi çok 
önem kazanmaktadır. Doğru akım motorları tahrik alanında, ondokuzuncu yüzyılın 
başlarından itibaren karakteristiklerinin uygunluğu, moment ve hız denetiminin ucuz 
ve basit olması, uyarma ve endüvi alanları arasındaki açının doksan derece olması, 
moment/akım oranının yüksek olması gibi nedenler dolayısıyla yaygın olarak 
kullanılmıştır. 1888 yılında Tesla’nın alternatif akım motorunu keşfetmesi, alternatif 
akımın dağıtım kolaylıkları, doğru akım motorlarındaki fırça kollektör düzeninin 
işletme de yarattığı sorunlar, genel amaçlı uygulamalarda asenkron motorların doğru 
akım motorlarının yerini almasında etkili olan faktörlerdir. 

Güç elektroniği, mikro elektronik, sürekli mıknatıslar, mikroişlemciler ve kontrol, 
sayısal işaret işleme (DSP) teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte doğru akım 
makinasının çalışma ilkesine dayanan kollektör ve fırçasız, elektronik aktarımlı 
(komutasyonlu) makinalar endüstriyel uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır. 
Özellikle sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorları yüksek moment/akım ve 
moment/eylemsizlik oranı, sağlam yapı, yüksek verim ve güvenirlik gibi 
üstünlüklerinden dolayı otomotiv, uzay teknolojileri, bilgisayar, tıp elektroniği, 
askeri, robotik ve ev ürünlerinde her geçen gün artan sayılarda kullanılmaktadır. 

FDAM’lerde fırça kollektör düzeneği ile mekanik olarak gerçekleşen aktarım, sürekli 
mıknatıslı fırçasız doğru akım makinalarında elektronik olarak stator sargılarına 
uygulanan akımla, rotordaki mıknatısların sağladığı uyarma alanının etkileşimiyle en 
yüksek momentin endüklenmesi, uygun güç elektroniği anahtarlama devreleriyle 
sağlanır. Bu nedenle FDAM aynı zamanda elektronik komutasyonlu motor olarak da 
adlandırılır. 

1831 yılında ilk elektrik motorunun imal edilmesinden sonra, 19. yüzyılın sonlarına 
kadar imal edilen tungsten, krom ve kobalt çeliği mıknatıslarının manyetik enerji 
yoğunluğunun düşük olması nedeniyle ancak düşük güçlü sürekli mıknatıslı motorlar 
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imal edilebilmiştir. 1930’lu yıllarda Tokyo Üniversitesinde yüksek akı yoğunluğu ve 
kabul edilebilir enerji düzeyindeki Alnico mıknatıslarının, 1950’li yıllarda seramik 
ve sert Ferit olarak adlandırılan sürekli mıknatıs malzemelerinin geliştirilmesiyle 
sürekli mıknatıslı makinaların hem ticari hem de özel amaçlı uygulamaları artmıştır. 
Sürekli mıknatıs malzemeler ile ilgili bir sonraki gelişme ise 1960 yılında ticari 
amaçlı nadir toprak sürekli mıknatıslarının imal edilmesi olmuştur. İlk nadir toprak 
sürekli mıknatıslar Samaryum-Kobalt alaşımından oluşmaktaydı. Nadir topraklı 
sürekli mıknatıs malzemeleri ile ilgili son gelişme en iyi Samaryum-Kobalt 
alaşımının özelliklerine sahip, ancak ondan daha ucuz olan Neodyum-Demir-Boron 
(NdFeB) alaşımının imal edilmesi olmuştur. Günümüzde bu alaşımla ilgili 
araştırmalar devam etmektedir. Özellikle sürekli mıknatıs malzemelerinin günümüz 
teknolojisinde ulaştığı düzey, sürekli mıknatıslı motorların diğer çift taraftan 
beslenen motorlar üzerinde üstünlük sağlamasına neden olmuştur. Buna ek olarak 
birkaç yıl içersinde sürekli mıknatıslar (NdFeB) üzerindeki patent haklarının dolacak 
olması, bu malzemelerin fiyatlarının oldukça düşmesine ve FDAM’nin rakibi olan 
asenkron makinaya olan üstünlüklerinin artmasına neden olabilecektir. 

 

Şekil 1.1 FDAM’nin genel eşdeğer devresi 

FDAM’nin genel eşdeğer devresi Şekil 1.1’de gösterilmiş olup, burada 3 fazlı bir 
evirici rotordaki mıknatısların konumuna bağlı olarak A, B, C fazlarından uygun 
dilimler halinde stator akımları geçirmektedir. Mıknatısların manyetik alanına uygun 
yönde akım geçirilmesi FDAM’nin çalışmasının esasını oluşturur. Bu nedenle rotor 
konumunun bilinmesi hayati önem taşımaktadır. 

Sürekli mıknatıslı malzemelerdeki gelişmelerle beraber sürekli mıknatıslı fırçasız 
doğru akım motorları üzerindeki çalışmalar hızlanmış ve 1970’li yılların sonunda 



 3

General Electric firması patent haklarını almıştır. Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru 
akım motorları, kollektör-fırça düzenini ortadan kaldırması ve doğru akım 
makinasının karakteristiğine benzer performans özelliğine sahip olmasına karşılık, 
komutasyonun gerçekleştirilmesi için rotor konum algılayıcılarına gereksinim 
duyarlar. Geleneksel olarak bu işlev motor miline ya da statora yerleştirilen optik ya 
da Hall etkili algılayıcılar ile gerçekleştirilir. Algılayıcıların özellikle sistem 
güvenirliği, performans, çalışma koşullarına bağlı olarak sistem hassasiyetinin 
artması, bağlantı elemanlarının fazlalığı, seri üretim ve maliyet açısından getirdiği 
sorunlar tahrik sistemlerinde ve uygulamalarda algılayıcısız denetimi bir ihtiyaç 
haline getirmiştir. Özellikle Hall algılayıcıları, sıcaklığa duyarlı olduğundan, 
motorun 75°C nin altında çalışması sınırını ortaya çıkarırken, diğer konum 
algılayıcıları olan resolverlar pahalıdır ve doğru pozisyon bilgisinin elde edilmesi 
için özel harici devrelere ihtiyaç duymaktadırlar. Enkoderlar ise genellikle 6000 d/d 
civarında hız sınırlamasına neden olmaktadırlar. Pozisyon algılayıcılarının motorun 
çalışması üzerindeki bu tip sınırlamalarından dolayı, sürekli mıknatıslı fırçasız 
motorların algılayıcısız kontrolü üzerine yaygın çalışmalar başlamıştır. Literatürde, 
konum algılayıcılarından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi, 1970’li yıllarda 
General Electric firmasının fikirsel temelleri atmasıyla başlamış ve günümüze kadar 
rotor konumunun mekanik konum algılayıcısız kontrolüne ilişkin birçok yöntem 
geliştirilmiştir. 

Fırçasız doğru akım motorlarında algılayıcıların yarattığı sorunların çözümü için son 
20 yıl içersinde birçok algılayıcısız sürücü çözümleri geliştirilmiştir. Bunlara ilişkin 
literatürde gerçekleştirilmiş yayınlar aşağıda kısaca ele alınmıştır. 

1.1 Algılayıcısız Kontrole İlişkin Literatür Araştırması 

1. Motorda endüklenen hareket gerilimi (EMK) ölçümüne dayanan algılayıcısız 
kontrol yöntemleri en yaygın olarak kullanılan ve üzerinde birçok araştırmanın 
yapıldığı yöntemdir. Endüklenen hareket geriliminin algılanmasına dayanan 
yöntemlerin temel ilkesinde iki faz beslemeli, 60° lik komutasyon aralığına sahip 
motorlarda kesimde ya da enerjili olmayan fazda endüklenen gerilimin ölçülüp 
işlenmesine ve bu gerilimden rotor konum ve bir sonraki komutasyon bilgisinin 
çıkarılmasına dayanır. Algılanan EMK’lar, eviricideki güç anahtar elemanları için 
uygun anahtarlama sıralarının belirlenmesi için çeşitli şekillerde kullanılabilir. 

a. Sıfır geçiş noktasının algılanması ve ötelenmesi yaklaşımı, uyarılmamış 
fazdaki endüklenen gerilimin ölçülüp, buradan sıfır geçiş noktalarını elde edilmesi ve 
sıfır geçiş noktasından 30 derece ileride olan bir sonraki komutasyon noktasının 
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belirlenmesi için sayısal olarak ötelenmesi tekniğidir. 1985 yılında Kenichi Lizuka 
ve arkadaşları tarafından, endüklenen gerilimin algılanması ile algılayıcısız kontrolün 
gerçekleştirilmesi ilk defa önerilmiş ve gerçekleştirilmiştir [1]. Bu yöntem oldukça 
basit ve sürekli hal çalışma durumu için oldukça pratiktir. Ancak, yapay nötr 
noktasının varlığı, gerilim bölücüye ve yüksek frekanslı gürültüden dolayı 
filtrelemeye gereksinim göstermektedir. Filtrelerin kullanılması anahtarlama 
anlarında hıza bağımlı olarak gecikmeler yaratmakta, özellikle hızlanma ve 
yavaşlama esnasında pozisyon hataları üretmektedir. Bu yönteme dayalı teknikler 
kalkış ve geçici hal çalışmada sorunlar içermekte ve dar bir hız aralığında 
kullanılabilmektedir (1000-6000 d/d). Bu çalışmayı referans alan benzer algılayıcısız 
kontrol yöntemlerine ilişkin çalışmalar günümüze kadar süre gelmiştir. D. Erdman 
Mart 1987 yılında bu yöntemin uygulanmasına yönelik US Patent’ten, patent 
haklarını almıştır [2]. Paul Kettle ve arkadaşları 1998 yılında, motorda beslenmeyen 
fazdaki endüklenen gerilimin algılanmasını referans alan, genişletilmiş Kalman 
filtreleme tekniğiyle fırçasız doğru akım motorunun algılayıcısız kontrolünü 
gerçekleştirmişlerdir [3]. Bu algoritma, klasik sıfır geçiş yaklaşımından farklı olarak 
ani pozisyon ve hız, bozucu moment bilgilerini sağlamaktadır. Algoritmaların 
gerçekleştirilmesi hızlı bir şekilde, ucuz bir dijital işaret işleme (DSP) motor 
kontrolörüyle sağlanabilmektedir. Doo-Hee Jung ve In-Joong Ha 2000 yılında 
işaretlerin sıfır geçiş noktalarını kaydıran, eski yöntemlerin olumsuzluklarını ortadan 
kaldıracak yeni bir frekanstan bağımsız bir faz kaydırıcı kullanımıyla, fırçasız doğru 
akım motoru için bir algılayıcısız kontrol yöntemi geliştirmişlerdir [4]. Bu yöntem 
düşük maliyetlerde, sağlam bir yapıda, geniş bir hız bölgesinde ve değişik yük 
durumlarında hem sürekli halde hem de geçici hallerde iyi bir kontrol performansı 
göstermektedir. 2003 yılında Jionwen Shao, Lizuka ve arkadaşları tarafından daha 
önce gerçekleştirilen endüklenen gerilimin algılanması tekniğinden farklı bir yöntem 
önermiştir [5]. Shao’nun önerdiği yöntemde motor nötr gerilimine ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Seçilen uygun bir PWM yöntemi ve algılamayla uç geriliminden, 
endüklenen gerilim doğrudan düzgün olarak elde edilmektedir. PWM işaretleri 
eviricinin üst kolundaki anahtarlara uygulanırken, endüklenen gerilimler PWM 
işaretinin olmadığı periyotlarda algılanmaktadır. Böylece bir yapay nötr noktasına, 
gerilim bölücüye, filtreye gereksinim duyulmadan geniş bir hız bölgesinde 
algılayıcısız kontrol gerçekleştirilmektedir. K. Y. Cheng ve arkadaşları 2003 yılında 
FDAM için karma modlu tümleşik devreli algılayıcısız kontrol yöntemini 
önermişlerdir [6]. Önerilen algılayıcısız komutasyon tümleşik devresi, alçak geçiren 
filtreden, gürültülerden ve endüklenen gerilimin ideal olmayan etkilerinden 
kaynaklanan faz hatasını ortadan kaldırmayı bir dijital faz kompanzasyon devresi 
yardımıyla sağlamaktadır. Endüklenen gerilimin algılanmasıyla elde edilen sıfır geçiş 
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noktalarının 30 derece ötelenerek komutasyon noktalarının elde edilmesi için, klasik 
faz kaydırıcılardan farklı olarak, frekanstan bağımsız faz kaydırıcı kullanılmaktadır. 

b. Faz-Kilitleme döngüsü tekniği, her 60 derecelik iletim aralıkları boyunca 
uyarılmamış fazdaki endüklenen gerilim dalgasına kilitlenmeyi amaçlar. 1990 yılında 
Microlinear şirketi tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir [7]. Hall sensörleri 
yardımıyla elde edilen üç faz pozisyon bilgisi işaretleri ve komutasyon noktaları, faz-
kilitlenmeli döngü devresi kullanımıyla elde edilir. Bu yöntemin uygulanabilirliği 
basit olmasına rağmen, evirici çıkışındaki anahtarlamanın gürültüsüne duyarlıdır ve 
yüksek frekans bölgesinde çalışmayabilir. 

c. Endüklenen gerilimin integrasyonu yaklaşımı, integrali alınarak doğrultulmuş 
endüklenen gerilim, daha önceden belirlenmiş bir eşik değerine ulaştığı zaman evirici 
için bir komutasyon darbesi sağlar. Bu yöntem ilk olarak 1991 yılında Becerra ve 
arkadaşları tarafından uygulanmıştır [8]. Diğer yöntemlerde olduğu gibi düşük 
hızlarda endüklenen gerilimin tam olarak algılanamaması ve kalkış sorunu 
bulunmaktadır. Yöntem akının izlenmesini temel almaktadır. Endüklenen gerilimin 
zamana göre integre edilmesiyle elde edilen akı, belirli bir değeri istenen 
komutasyon noktasına karşılık getirilip, bir eşik değerinde sıfırlanırsa bu noktalar 
komutasyon noktaları olarak güç anahtarlarını sürmek için kullanılabilir. Eşik 
seviyesinin ayarlanması, integrasyon hataları ve faz dengesizliği temel sorunlarıdır. 
2003 yılında Petre Minciunescu ve arkadaşları, endüklenen gerilimin integrasyonuyla  
(BEI) ve genişletilmiş Kalman filtreleme yaklaşımıyla (EKE) gerçekleştirilen 
algılayıcısız kontrol algoritmalarını karşılaştıran bir makale yayınlamışlardır [9]. 
EKE yardımıyla PWM işaretlerinin her yarı periyodu boyunca rotor pozisyon ve hız 
bilgisi tahmini yapılmaktadır. BEI algoritması ise beslenmeyen fazdaki endüklenen 
gerilimin integrasyonuyla belirlenen sıfır geçişlerle konum bilgisi vermektedir. 

2. Stator üçüncü harmonik gerilim bileşeni kullanılarak pozisyon algılama yöntemi 
algılayıcısız algoritmaların ikinci ana kısmını oluşturmaktadır. Fırçasız doğru akım 
makinasında endüklenen gerilimin trapezoidal olmasından dolayı, endüklenen 
gerilimde ve dolayısıyla hava aralığı akısında üçüncü harmonik bileşenleri belirgin 
olarak görülebilir. 1980 yılında P. Ferrais tarafından önerilen bu yöntemi [10], M. 
Nagata, 1987 yılında US Patent aracılığıyla patentlemiştir [11]. 1994 ve 1996 yılında 
J. C. Moreira bu yönteme ilişkin algoritmaları geliştirerek, yayınlamıştır [12]. 
Üçüncü harmonik gerilimlerin algılanması için motor sargıları boyunca üç fazlı 
dengeli direnç devresi ile sanal bir yıldız noktası oluşturulur. Bu noktanın gerçek 
yıldız noktasıyla olan potansiyel farkından üçüncü harmonik gerilimleri belirlenir. 
Üçüncü harmonik gerilimlerin integre edilmesiyle elde edilen dalgaların sıfır geçiş 
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noktaları doğrudan komutasyon noktalarını vermektedir. Bu yöntem iyi bir kalkış 
performansı, yüksek moment/akım oranı ve yüksek bir verimi geniş bir hız ve yük 
aralığında gerçekleştirmektedir. Yöntemin temel olumsuzluğu, düşük hızlarda 
üçüncü harmonik bileşenin genliğinin algılanamayacak kadar küçük olmasıdır. 
Ayrıca ilave bir devre gereksinimi bulunması ve düşük hızlardaki integrasyondaki 
pozisyon hataları diğer sorunlarıdır. J. X. Shen ve arkadaşları 2003 yılında, sürekli 
mıknatıslı fırçasız makinalarda (ac-dc) beslenmeyen fazda endüklenen gerilimdeki 
üçüncü harmonik bileşenlerinin kullanımıyla, alan zayıflatma bölgesini de 
kapsayacak şekilde algılayıcısız kontrol algoritmalarını geliştirmişlerdir [13]. J. Shen 
aynı yıl yayınladıkları diğer bir makalede, komutasyon noktalarının kesinliğini 
sağlamak için bir hata kompanzasyon devresini açıklamaktadır. Sonuçları sonlu 
elemanlar analizi ve deneysel sonuçlarla doğrulanmaktadırlar. Önerilen yöntemde, 
motor parametrelerine ve yüklemeye bağlı olarak geliştirilen denklemlerle, endüvi 
reaksiyonunun algılayıcısız kontrolde yarattığı pozisyon hatası ortadan kaldırılmıştır. 

3. Evirici güç anahtarlarına ters yönde paralel olarak bağlanmış serbest geçiş 
diyotlarının iletim aralıklarının belirlenmesine dayalı pozisyon algılama yöntemi ilk 
olarak 1991 yılında S. Ogasawara ve H. Akagi tarafından gerçekleştirilmiştir. Her 
120 derecelik çalışma periyotları boyunca evirici sürücü işaretleri kırpılmaktadır 
[14]. Beslenmeyen fazdaki endüklenen gerilimin sıfır geçiş noktaları dolaylı olarak 
serbest geçiş diyotlarından, sargı endüktanslarından dolayı, akan küçük akımlar 
yardımıyla elde edilmektedir. Serbest geçiş diyotlarının iletimde olup olmamasına 
bağlı olarak her 60 derecelik periyotlar boyunca pozisyon bilgileri elde edilmekte ve 
bir faz kaydırıcı devresi yardımıyla komutasyon işaretleri üretilmektedir. Bu 
yöntemde her bir serbest geçiş diyotundan akan akımların algılanması için kullanılan 
karşılaştırıcı devrelerin sürülmesinde 6 tane izole güç kaynağına gereksinim 
duyulmaktadır. Bu yöntem daha önce bahsedilen yöntemlere göre daha geniş bir hız 
aralığında algılayıcısız kontrol sağlamasına rağmen (45–2300 d/d), gerçekleştirilmesi 
oldukça karmaşık ve maliyeti de yüksektir. Ayrıca diğer yöntemlerde olduğu gibi 
düşük hızlarda ve kalkışta sorunlar bulunmaktadır. 1993 yılında O. Shinkawa ve 
arkadaşları tarafından aynı yöntem, önerilen bir kalkış yöntemiyle beraber iç rotorlu 
sürekli mıknatıslı bir motora uygulanmıştır [15]. Rasgele iki fazın iletime 
sokulmasıyla istenilen yönde kalkışa geçirilen motorun, başlangıçta 120° lik 
anahtarlama işaretleriyle açık çevrim kontrolü yapılmaktadır. 

4. Akı kestirim yöntemi, 1993, 1994 ve 1998 yıllarında N. Ertuğrul ve P. Acarnley 
tarafından geliştirilen ve hem trapezoidal hem de sinüzoidal fırçasız doğru akım 
motorlarına uygulanabilen bir yöntemdir [16, 17]. Bu yöntemde ölçümle elde edilen 
gerilim ve akım bilgilerinden halkalanan akı kestirilmekte ve bundan yararlanılarak 
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oluşturulan ikinci dereceden polinominal eğri yardımıyla pozisyon tahmini 
yapılmaktadır. Algılayıcısız kontrolün gerçekleştirilmesi için motora daha önceden 
bilinen bir pozisyonda kalkış yaptırılması gerekmektedir. Akı hesaplama yönteminin 
sağladığı en büyük avantaj nötr noktasına gereksinim duyulmamasıdır. Düşük 
hızlardaki integrasyon hatası, hesaplama süresinin uzunluğu, parametre değişimine 
duyarlılık, karmaşık algoritmaların çözümü için pahalı bir işaret işleyiciye 
gereksinim duyulması temel sorunlarıdır. 2003 yılında Taehyung Kim tarafından, 
hızdan bağımsız pozisyon fonksiyonunu temel alan, fırçasız doğru akım makinasının 
sıfıra yakın hızlardan tam hıza kadar algılayıcısız kontrolü için yeni bir yöntem 
geliştirilmiştir [18]. Bu yöntemde rotor pozisyon fonksiyonu olan akı fonksiyonları 
geliştirilmektedir. Elde edilen akı fonksiyonlarının kombinasyonlarından hızdan 
bağımsız pozisyon akı fonksiyonları üretilip bu fonksiyonlar rotor pozisyon tahmini 
için kullanılmaktadır. Ölçülen akımların ve hesaplanan gerilimlerin fonksiyonu olan 
hızdan bağımsız G fonksiyonu yardımıyla sıfırdan tam hıza kadar komutasyon anları 
belirlenebilmektedir. 

5. Motor parametreleri, uç gerilimleri ve akımları yardımıyla pozisyon algılama 

Bu yöntemlerin bazıları trapezoidal fırçasız doğru akım makinası için kullanılmakla 
beraber, daha çok sinüzoidal endüklenen gerilime sahip senkron motorlar için 
kullanımı daha uygundur. Bunlar; motor gerilim ve akımlarının kullanımıyla stator 
akımının faz açısı sayesinde akı pozisyon işaretinin kontrolü, motor parametreleri, uç 
gerilimleri ve akımlarını kullanarak rotor pozisyonunun doğrudan hesaplanması, 
Kalman filtreleme tekniği yardımıyla pozisyon tahmini ve model referans uyarlamalı 
sistemlere dayalı pozisyon algılama teknikleri olarak sıralanabilir. 

6. Diğer teknikler 

M. Tomita ve arkadaşları 1996 yılında, sürekli mıknatısların yüzeylerine küçük 
alüminyum parçacıklar yerleştirerek yapay çıkık kutuplar yaratmışlardır [19]. 
Alüminyumlardan akan eddy akımlarından dolayı, statorun manyetik akı yolunun 
relüktansı artmakta bu da rotor pozisyonuna göre stator endüktansında değişimlere 
neden olmaktadır. Böylece oluşan maksimum akım değerlerinin belirlenmesiyle, 
rotor pozisyon tahmini yapılabilmektedir. İlave alüminyum parçacıklar hava aralığını 
arttırdığından, bu da motor veriminin azalması sonucunu doğurmaktadır. 

1990 yılında D. E. Hesmondhalgh ve arkadaşları, motora, oluklar boyunca eşit 
boşluklara sahip ilave bir stator laminasyonu eklemişleridir [20]. Olukların her biri 
küçük algılayıcı bobinler içermektedir. Rotor pozisyonunun değişimine göre 
algılayıcı bobinlerin manyetik devreleri de değişmektedir. Pozisyon tahmini için 
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bobinlere 20 kHz’lik dikdörtgensel gerilimler uygulanmaktadır. Bobinlerin bu 
işaretlere verdikleri cevapların analiziyle algılayıcısız kontrol gerçekleştirilmektedir. 

1996 yılında P. Schmidt ve arkadaşları tarafından önerilen yöntemde, durağan halde 
rotor pozisyonunu belirlemek için bir tanı akımı motor sargılarına uygulanmaktadır 
[21]. Bu metot rotor mıknatıs akısı işaretine dayalı olarak doyma seviyesi farkını 
algılamaktadır. Bunun gerçekleştirilmesi için daha önceden belirlenen zaman 
aralıklarında birbirine göre ters işarete sahip gerilim darbeleri uygulanmaktadır. 
Pozitif ve negatif yöndeki maksimum akım değerleri arasındaki fark hesaplanıp, 
kaydedilmektedir. Aynı süreç diğer fazlar içinde tekrarlanmaktadır. Elde edilen üç 
işaret yardımıyla anahtarlar sürülmektedir. 

1998 yılında J. P. Johnson tarafından önerilen yöntem, algılanan akım bilgileri 
yardımıyla rotor pozisyon geribeslemesi alınarak algılayıcısız kontrolün 
gerçekleştirilmesine dayanmaktadır [22]. SMDC (Synchronous-Misalignment 
Detection / Correction) metodu, endüklenen gerilim bilgisini kullanmadan, doğrudan 
veya dolaylı olarak pozisyon ve hız geribeslemesinden konum algılamaktadır. 
Kontrolör yalnızca faz akımlarının örneklenmesine ve referans hıza gereksinim 
duymaktadır.  Böylece motor senkron kalkış algoritması yardımıyla kalkışa 
geçirilmektedir. Senkron kalkıştan sonra uyarma frekansı ve referans akım 
değişkenlerine göre SMDC tekniğiyle algılayıcısız kontrol gerçeklenir. 

J. W. Dixon ve arkadaşları 2002 yılında, iki faz akımının algılanmasıyla 
gerçekleştirilen algılayıcısız kontrol algoritmalarını geliştirmişlerdir [23]. Elektrikli 
otomobil uygulaması için geliştirilen bu yöntemde iki faz akımının mutlak değerleri, 
Imax DC akım bilgisine dönüştürülmektedir. Komutasyonun belirlenmesi, iletim 
periyotları boyunca Imax akımlarının eğim değişimleri bilgisiyle sağlanmaktadır. 

2002 yılında Hung-Chi ve arkadaşları, dayanıklı ve zeki bir akım modlu sürücü 
yardımıyla uygun komutasyonlu akım işaretlerini üretmişlerdir [24]. Bu yöntem 
hızdaki ani ve büyük değişimlerde, motor parametreleri ve endüklenen gerilim 
değişimlerine duyarsız kalacak şekilde hızlı olarak cevap vermektedir. Önerilen basit 
bir kalkış algoritmasıyla beraber çok iyi bir şekilde motor moment karakteristiği 
üreten algılayıcısız kontrol gerçekleştirilmiştir. 

Bu yöntemlere ek olarak temelde akımların gözlenmesine dayanan algılayıcısız 
yöntemlerde bulunmaktadır. Bunlar; akımın gerçek zamanda izlenerek endüktansın 
hesaplanması, stator sargılarına yüksek frekanslı düşük enerjili işaret basılması, 
eviricideki anahtar konumlarının izlenmesi, motorda ek sargı yerleşimi, gözlemleyici 
yöntemler ve açık çevrim algoritmaları olarak sıralanabilirler. 
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1.2 Kalkış Yöntemlerine İlişkin Literatür Araştırması 

Bahsedilen bütün bu algılayıcısız denetimlere ilişkin araştırmalarda yaşanan temel 
sorun, kalkış anında ve düşük hızlarda endüklenen gerilimin algılayıcısız kontrol için 
yetersiz olması dolayısı ile hızın doğru algılanamamasından kaynaklanan kalkış 
sorunudur. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, araştırmaların ve FDAM’nin 
kalkış ve düşük hızda denetimine ilişkin çalışmalar olduğu görülmektedir. Temelde 
bütün kalkış yöntemleri herhangi iki fazın ateşlenerek rotorun belirli bir konumu 
için, rotor mıknatıs kutbu ile stator kutbunun eş eksen (align) yapılması ile başlar. 
Aksi halde rotorun doğru yönde döndürülmesi tehlikeye girmiş olur. Birçok 
uygulamadaki yumuşak kalkış ihtiyacı, bu makinaların kalkışta uyguladığı eş 
eksenleme koşulu nedeniyle tam anlamıyla karşılanamaz. 

Literatürdeki çalışmalarda ve pratikte uygulanan bazı yöntemlerde ise motor fazları 
belirli bir eğimle artan frekans profiline bağlı olarak açık çevrimli olarak beslenir 
[25]. Rotor açık çevrim olarak, endüklenen hareket geriliminden konum bilgisinin 
alınabildiği belirli bir hıza getirilir. Bu hızda ve açık çevrim çıkış işaretleriyle 
komutasyon devresinden alınan işaretler arasındaki açı farkının belirli toleranslar 
dahilinde kaldığı aralıkta rotor, stator fazlarına senkronlanır. Bu andan sonra makina 
hızı kapalı çevrim olarak algılayıcısız kontrol edilir. Diğer bir yöntemde de rotorun 
eş eksen konumuna gelebilmesi için evirici anahtarlarına özel bir PWM yöntemi 
uygulanır [16]. T1 üst kol, T2 ve T6 alt kol anahtarlarına 200μs süre dönemler ile 
rotor A fazı ile eş eksen konumuna gelinceye kadar PWM uygulanır. Faz 
endüktanslarının algılanmasına dayanan yöntemde ise statorun doyma etkisi 
nedeniyle faz endüktanslarının rotor konumuna bağlı olarak değişimi kalkış için 
kullanılır. Doğrudan endüktans ölçümüne dayanan bir başka yöntemde ise kalkışta 
yüksek performans elde edildiği açıklamaktadır. Buradaki temel düşüncede d ve q 
eksen takımında geometri ve doyma ile değişen endüktansların algılanarak konumun 
belirlenmesine dayanmaktadır. Bu yöntemin temel olumsuzluğu, algoritmasında 
eksen takımı dönüşümleri ve endüktans ölçümü içerdiğinden yüksek seviyeli sayısal 
işaret işleyicisine gereksinim duymasıdır. 

1.3 Dalgacık Analizinin Algılayıcısız Kontrolde Kullanımına İlişkin Literatür 

Araştırması 

Dalgacık dönüşümü, görüntü işleme, akustik, veri sıkıştırma, işaret analizi, tıbbi 
uygulamalar ve diferansiyel eşitliklere sayısal çözümlemeler gibi çeşitli 
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dalgacık analizinin elektrik 
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makinalarında uygulanabilirliğine ilişkin çeşitli literatürler incelendiğinde, daha çok 
gürültü ve titreşim üzerine çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Çok çözünürlüklü 
dalgacık analizi kullanılarak, motora ilişkin titreşim ve akım işaretleri toplanıp, 
rulman arızasına ilişkin özelliklerin çıkarımı gerçekleştirilmiştir [26]. 

Dalgacık teorisinin elektrik makinalarına yönelik yöntemlerinden bir tanesinde Haar 
dalgacık yaklaşımı yardımıyla farklı tipte fiziksel yapıya sahip, elektrik akımı dalga 
şeklinde herhangi bir kısıtlama getirmeksizin moment ve moment titreşimlerinin 
hesaplanmasının gerçekleştirilmesidir [27]. Diğer bir çalışmada, asenkron makinada 
herhangi bir algılayıcı kullanılmaksızın, stator akımının ölçülüp dalgacık yöntemiyle 
makinanın algılayıcısız kontrolünün gerçekleştirilmesine ilişkindir. Bu makalede 
dalgacık dönüşümünün ve ayrıştırma seviyesinin doğru bir şekilde belirlenmesiyle, 
rotor oluklarındaki akım harmoniklerinin doğru olarak elde edilebileceği ve bu akım 
harmoniklerinden motor hızının belirlenebileceği açıklanmaktadır. Bu yöntemler, 
diğer tekniklerle (STFT) karşılaştırıldığında aynı sonuçlara küçük zaman adımlarıyla, 
sonuca kısa zamanda ve daha kolay bir şekilde ulaşılabileceği belirtilmektedir [28]. 

Asenkron makinalarda algılayıcısız denetime yönelik diğer bir yöntemde ise stator 
akımına analitik dalgacık dönüşümünün uygulanıp doğrudan moment kontrolünün 
gerçeklenmesidir. Bu yöntemle, geniş bir hız aralığında hem sürekli hem de geçici 
durumlar için hız ölçümünün mümkün olduğu açıklanırken, düşük hız bölgelerinde 
bile Kısa Zaman Fourier Dönüşümüne göre daha iyi ve hızlı çözümler alındığı 
açıklanmaktadır. Ayrıca bu yöntemin DSP üzerinden gerçek zamanda kolay ve basit 
olarak uygulanabileceği de belirtilmektedir [29]. 

Bu tez çalışması, dalgacık teorisi yardımıyla fırçasız doğru akım motorunun (FDAM) 
algılayıcısız kontrolüne ilişkin yeni bir yöntemin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 
Konum algılanması amacıyla iki yöntem benimsenmiştir. Bu yöntemlerden ilkinde 
sonlu elemanlar metodu (SEY) kullanılarak faz sargılarının öz endüktansları 
hesaplanmıştır. İkinci yöntemde ise sargılarda endüklenen gerilimlerin sıfır geçiş 
noktalarının öngörüsünün hesaplanması hedeflenmiştir. Kalkış problemi, ilk 
yöntemde faz öz endüktansları fonksiyonu L=L (θ) yardımıyla, ikinci yöntemde ise 
her dönüş yönü için hazırlanmış, belirli bir eğimle artan frekans profiline bağlı olarak 
oluşturulan tablo yardımıyla sağlanmıştır. İlk olarak FDAM’nin Hall Effect 
algılayıcılarla çalıştırılması gerçekleştirilmiştir. Fırçasız DA motorunun 
MATLAB/Simulink ortamında modeli kurulmuş ve benzetişim performansları elde 
edilmiştir. PID ve Bulanık lojik kontrol algoritmaları geliştirilmiş, akım ve hız 
kontrolü gerçekleştirilerek performans sonuçlarına ulaşılmıştır. Daha sonra 
FDAM’nin PWM darbeleri, deneysel olarak dSPACE dijital işaret işleme hızlı 
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kontrol prototipleme kitindeki DS2201 çoklu I/O kartı ve DS1005 işlemci kartının 
kullanımıyla üretilmiştir. Zaman domenindeki giriş faz akımları ve endüklenen 
gerilimler kaydedilmiştir. Deneysel ve benzetişim sonucu elde edilen dalga 
şekillerine Daubechies ayrık dalgacık analizinin uygulanması ile algılayıcısız kontrol 
için önemli olan komutasyon aralıklarının belirlenmesi umulmuştur. 

1.4 Tezin Amacı ve İçeriği 

Ülkemizde, fırçasız doğru akım makinasının teorisi, simülasyonu, moment dalgalılığı 
ve algılayıcısız denetim yöntemlerine ilişkin çeşitli çalışmalar bulunmakla beraber, 
yeni bir yöntemle algılayıcısız denetimin gerçeklenmesi ve uygulamasına ilişkin 
belirgin bir çalışma bulunmamaktadır. Ülkemiz dışında ise yukarıda açıklandığı gibi 
fırçasız doğru akım motorunda algılayıcısız kontrol yöntemleri ve uygulamalarına 
yönelik birçok araştırma olmasına rağmen, dalgacık teorisiyle konum algılamaya 
yönelik herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Bu tez çalışmasında fırçasız doğru 
akım motorunun dalgacık dönüşümü yardımıyla algılayıcısız kontrolü amaçlanmıştır. 
Bu doğrultuda geliştirilen bir kalkış algoritması yöntemiyle, motorun, endüklenen 
gerilim bilgisinin algılanabileceği belirli bir hıza kadar açık çevrim olarak hızlanması 
sağlanıp, bu hızdan sonra geribesleme olarak elde edilen beslenmeyen fazda 
endüklenen gerilimden ve faz akımlarından yararlanılarak kapalı çevrim olarak 
dalgacık dönüşümü yardımıyla fırçasız doğru akım motorunun algılayıcısız kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Bunların gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan literatür, teorik, 
simulasyon ve deneysel çalışmalar tezde 8 Bölüm halinde incelenmektedir. Tez 
çalışmasını oluşturan Bölümlerin ana hatları aşağıda kısaca sunulmaktadır. 

Tezin 2. Bölümünde fırçasız doğru akım (FDAM) motorunun temel yapısı ve 
çalışma prensipleri açıklanmaktadır. Bu doğrultuda FDAM’nin mekanik yapısı, 
tipleri, üstünlükleri ve sakıncaları, konum algılayıcılar, kullanılan mıknatıs türleri, 
çalışma ilkesi, kontrol yöntemleri, moment üretimi ve titreşimi, basitleştirilmiş 
elektriksel ve mekanik sisteme ilişkin matematik model ayrıntılarıyla ele 
alınmaktadır. 

Tez çalışmasının 3. Bölümünde fırçasız doğru akım motor ve güç elektroniği 
besleme devresine ilişkin durum uzayı matematik modeli, bu modelden 
yararlanılarak gerçekleştirilen FDAM’nin MATLAB/Simulink ortamında 
gerçekleştirilen benzetişim algoritmaları ve performans sonuçları, Simulink PID 
(Orantı-İntegral-Türev) hız kontrol blok diyagramı ve performans sonuçları, 
MATLAB bulanık mantık toolbox yardımıyla gerçekleştirilen hız ve akım bulanık 
kontrol algoritmaları temel nitelikleriyle ele alınmaktadır. 
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Tezin 4. Bölümünde sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım makinasının konum 
algılayıcısız hız kontrolüne ilişkin literatürde geçen yöntemler karşılaştırmalı olarak 
ele alınmakta olup, konum algılayıcısız kontrole gereksinim duyulmasının nedenleri, 
daha önce geliştirilen yöntemler ilkesel olarak incelenerek, olumlu ve olumsuz 
yanları sunulmaktadır. 

5. Bölüm ise, tez çalışması kapsamında temel olarak yararlanılan kalkış yöntemlerine 
ilişkin çalışmalar kısaca açıklanarak, fırçasız doğru akım motoruna uygulanması 
anlatılmaktadır. FDAM de kalkış yönteminin ve algılayıcısız kontrolünün 
geliştirilmesi amacıyla, konuma bağlı olarak faz endüktanslarında meydana gelen 
değişimlerden yararlanılmıştır. Endüktans değerlerinin hesaplanması amacıyla sonlu 
elemanlar yöntemi kullanılmıştır (Ansoft - Maxwell 2D). Bölüm içersinde, lineer 
fırçasız doğru akım motoru içi gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz sonuçları, elde 
edilen kuvvet, manyetik akı dağılımları ve fazlara ilişkin endüktans matris değerleri 
ayrıntılı olarak sunulmaktadır. 

Tezin 6. Bölümünde FDAM’nin algılayıcısız olarak kontrolünün 
gerçekleştirilmesinde kullanılan Dalgacık Dönüşümüne (Wavelet Transform) ilişkin 
temel ilkeler verilmektedir. Günümüze kadar kullanılmakta olan dönüşüm yöntemleri 
kısaca açıklanırken, Dalgacık Dönüşümünün bu dönüşüm tekniklerine olan 
üstünlükleri ve tercih edilmesindeki nedenler verilmektedir. Çok çözünürlüklü 
analiz, sürekli dalgacık dönüşümü ve ayrık dalgacık dönüşümü matematiksel 
ifadeleri, geliştirilme süreçleri ele alınarak karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. 

7. Bölümün başlangıcında motor kontrolündeki eğilimler, dijital işaret işlemenin 
sağladığı faydalar ve deney sisteminde kullanılan DSP setlerinin özelliklerinin 
açıklandığı ve neden dSPACE’in tercih edildiği açıklanmaktadır. Tez çalışmasında 
kullanılan deney setinin ve bu sete ilişkin sonuçlar verilmekte olup, benzetişimle ve 
deneysel olarak elde edilen sonuçlara dalgacık dönüşümünün uygulanmasıyla 
geliştirilen algılayıcısız kontrol algoritması süreci ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. 
Bölümün son kısmında ise benzetişim ve deneysel olarak elde edilen faz akım ya da 
fazlarda endüklenen gerilim bilgilerine dalgacık teorisi uygulamasıyla komutasyon 
noktalarının belirlenmesinde kullanılan yazılımlar ve dalgacık tipleri sunulmaktadır. 

Tezin son bölümü olan 8. Bölümde ise tez çalışmasına ilişkin sonuçlar verilmektedir. 
Tez kapsamında gerçekleştirilen genel katkılar vurgulanarak, geleceğe yönelik 
öneriler ele alınmaktadır. 
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2. FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUNUN (FDAM) GENEL TEORİSİ 

Günümüzde güç elektroniği, mikro elektronik, sürekli mıknatıslar, mikroişlemciler 
ve kontrol, sayısal işaret işleme (DSP) teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte doğru 
akım makinasının çalışma ilkesine dayanan kollektör ve fırçasız, elektronik 
komutasyonlu makinalar endüstriyel uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır. 
Özellikle sürekli mıknatıs malzemelerinin günümüz teknolojisinde ulaştığı düzey, 
sürekli mıknatıslı motorların diğer çift taraftan beslenen motorlar üzerinde üstünlük 
sağlamasına neden olmuştur.  

Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorları yüksek moment/akım ve 
moment/eylemsizlik oranı, sağlam yapı, yüksek verim ve güvenirlik gibi 
üstünlüklerinden dolayı otomotiv, uzay teknolojileri, bilgisayar, tıp elektroniği, 
askeri, robotik ve ev ürünlerinde her geçen gün artan sayılarda kullanılmaktadır. 

Tezin bu bölümünde fırçasız doğru akım motorunun temel yapısı ve çalışma 
prensipleri açıklanmaktadır. Bu doğrultuda FDAM’nin mekanik yapısı, tipleri, 
üstünlükleri ve sakıncaları, konum algılayıcılar, kullanılan mıknatıs türleri, çalışma 
ilkesi, kontrol yöntemleri, moment üretimi ve titreşimi, basitleştirilmiş elektriksel ve 
mekanik sisteme ilişkin matematik model ayrıntılarıyla ele alınmıştır. 

2.1 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Yapısı 

Fırçasız doğru akım motorları, iletken akımları ile rotora yerleştirilen sürekli 
mıknatısların manyetik alanının etkileşimi sonucu endüklenen moment ile enerji 
dönüşümünü gerçekleştiren elektrik makinalarıdır. Fırçalı doğru akım makinalarında 
tek yönlü düzgün moment, rotor akımının kollektör tarafından değişimi ile 
sağlanmaktadır. Fırçasız doğru akım motorlarında ise rotordaki mıknatısın her kutup 
değişiminde statordaki iletkenlerin akım yönleri güç elektroniği anahtarları 
tarafından değiştirilir. Böylece kollektör ve fırça düzeneği olmayan elektronik 
komutasyonlu bir doğru akım makinası elde edilmiş olur. Her iki makinada da 
komutasyon olayı benzer olup, moment/hız karakteristikleri ve performans eşitlikleri 
bakımından benzerlik gösterirler. Fırçasız doğru akım makinalarının fırçalı DA 
makinalarına göre en önemli üstünlükleri fırça ve kollektörden kaynaklanan 
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sorunların giderilmiş olmasıdır. Kollektörün ortadan kalkması endüvi boyunun 
kısalmasını, sargıların statorda bulunması rotorun daha hafif ve ataletinin daha düşük 
olmasını sağlamaktadır. Bu da endüstriyel uygulamalar için önemli bir üstünlük 
sağlamaktadır [30, 31]. 

 

 

Şekil 2.1 Fırçalı ve Fırçasız DA motor yapılarının karşılaştırılması 

İki makina karşılaştırılacak olursa; mekanik bakımdan, fırçalı DA makinasında sabit 
mıknatıslar statora yerleştirilmişken, fırçasız DA makinasında rotordadır. Fırçasız 
makinanın kontrolü daha karmaşık olup, ek bir elektronik devre içerirler. Fırçasız 
DA makinasında rotor konumunun algılanması sorunu varken, fırçalı makinada bu 
işlem rotorla senkron olacak şekilde fırça kollektör düzeneğiyle 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yön değişimi bakımından karşılaştırılacak olursa 
fırçasız makinada anahtarlama sırasının değişimiyle gerçekleştirilen bu işlem, fırçalı 
makinada uç bağlantılarının değişimiyle sağlanmaktadır. Fırçalı e fırçasız doğru 
akım motorlarının yapıları Şekil 2.1’de verilmektedir.  

Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorlarını, mıknatısları taşıyan rotorun stator 
içinde ve dışında olmasına ve stator sargılarında endüklenen elektromotor kuvvetin 
şekline göre sınıflandırmak mümkündür. Sürekli mıknatısları taşıyan rotorun, 
statorun içinde bulunduğu yapı iç rotorlu, statorun dışında bulunduğu yapı ise dış 
rotorlu yapı olarak tanımlanır. Ayrıca sargılarında endüklenen gerilimin şekline bağlı 
olarak trapezoidal (kare dalga uyarmalı) ve sinüzoidal (sinüs dalga uyarmalı) olarak 
da sınıflandırılabilirler. 
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Geniş uygulama alanının olması ve değişik mıknatıs seviyelerinin kullanımı 
nedeniyle, dönen mıknatıslar ve sabit bobinlere sahip birçok değişik fırçasız motor 
yapısı bulunmaktadır. İşletmede motorun hızlı ivmelenme ve yavaşlaması isteniyor, 
aynı zamanda çok sık kalkış yapması gerekiyorsa rotor eylemsizliğinin düşük olması 
(moment/eylemsizlik yüksek) istenilen temel özelliktir. Dolayısıyla bu tip servo 
uygulamalarda eylemsizlik yarıçapla orantılı olduğundan, rotor yarıçapı dış rotorluya 
göre daha düşük olan iç rotorlu yapının seçilmesi gereklidir. Eylemsizliğin mümkün 
olduğu kadar küçük olabilmesi için, mıknatıs boyutlarının da küçültülmesi gereklidir. 
Bu yüzden bu tip uygulamalarda performans/maliyet incelemesine bağlı olarak 
yüksek enerji yoğunluklu mıknatıslar tercih edilmektedir. Diğer taraftan, 
uygulamanın orta hızdan yüksek hıza kadar sabit hız gerektirmesi durumunda, yani 
hız karalılığının yüksek olması gereken uygulamalarda (fanlar) iç rotorluya göre 
daha yüksek eylemsizliğe sahip dış rotorlu motorların kullanımı daha uygundur. Dış 
rotorlu motorların en önemli uygulama alanı, bilgisayarlarda sabit disk sürücülerinde 
kullanılan mil motorlarıdır. Bu uygulama çok düzgün ve sabit bir hız, aynı zamanda 
yüksek eylemsizlik gerektirir. Böylece anlık moment bozucu etkilerden en az 
düzeyde etkilenmiş olur. 

Bunların dışında aksiyel hava aralıklı veya disk (yassı) motorlar da birçok 
uygulamada kullanılmaktadır. Bu motorlar çoğu zaman oluksuz bir yapıda imal 
edilmektedirler (Şekil 2.2). Bir başka deyişle, manyetik devreleri düz bir destekleyici 
plaka üzerinden devrelerini tamamlarlar. Oluksuz motorlar, özellikle oluklu yapıya 
bağlı olarak ortaya çıkan diş etkisi (cogging) momentinin ortadan kaldırılması 
gereken uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Bu tip yapıya sahip motorlar düşük 
demir kayıplarına sahip olup 100.000 d/d’lık yüksek hızlı uygulamalar için oldukça 
uygundur.  

 

Şekil 2.2 Aksiyel hava aralıklı disk yapıda fırçasız doğru akım motoru 
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Fırçasız doğru akım motorunun statoru farklı biçimlerde tasarlanabilir. Çıkık kutuplu 
rotor yapısında, stator sargıları her kutup için ayrı ayrı sarıldığından sargı uçları daha 
kısadır ve sargılar arasındaki kuplaj daha azdır. Sargılar dağıtılmış sargı biçiminde 
olmadığından, her sargı bütün mıknatıslarla aynı bağlantılı değildir. Bu durum daha 
düşük performans ve daha yüksek bozucu moment oluşmasına neden olmaktadır. 
Pratikte en çok kullanılan yapı biçimi dağıtılmış sargılı stator tipidir. Bu yapıda 
sargılar mıknatıslarla daha fazla etkileşim içinde bulanacağından daha verimli bir 
sistem elde edilir. Kutup başları genişletilerek doldurma (cogging) momenti 
azaltılabilir. Diğer bir yapı ise statorun dişsiz olarak yapılmasıdır. Bu yapı biçiminde 
doldurma momentlerinin yok edilmesine karşın önemli olumsuzlukları vardır. Bu tip 
motorlarda, statordaki ısısal nedenlerden dolayı elektriksel olarak aşırı yük taşıma 
kapasitesi düşüktür ve ek soğutmaya ihtiyaç duymaktadır. Yeterli hava aralığı 
akısının sağlanabilmesi için mıknatıs boyutunun arttırılması ya da daha yüksek akı 
yoğunluklu mıknatıslar kullanmak gereklidir. 

2.1.1 İç Rotorlu Fırçasız Doğru Akım Motoru 

İç rotorlu motor yapısı, klasik senkron ve asenkron motorlara çok yakındır. Dışa 
yerleştirilmiş statoru sabit endüvi sargılarını taşımakta olup, asenkron motor stator 
yapısına çok benzer. Şekil 2.3’de iç rotorlu fırçasız doğru akım motorunun yapısı 
verilmiştir. Bu tip rotorlarda mıknatıslar ince şeritler halinde ya da yay şeklinde rotor 
dış yüzeyine yapıştırılmaktadır. 

 

Şekil 2.3 İç rotorlu fırçasız doğru akım motorunun yapısı 

Bu yapının üstünlüğü yüksek moment/eylemsizlik oranından dolayı, 
eylemsizliklerinin düşük olmasıdır. Dış rotorlu yapıyla karşılaştırıldığında iki 
olumsuz özelliğe sahiptir. Özellikle yüksek hızlarda mıknatısların rotordaki 
yerlerinden çıkarak, rotorun parçalanmaması için mıknatısların sabitlenmesi çok 
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dikkatli yapılmalıdır. Bu amaçla rotorlar yüksek elektriksel dirençli metal şeritler ile 
sarılırlar. İkinci olumsuz yanı ise, statorun seri üretimde sarılması ve işlenmesi 
oldukça zordur, aynı zamanda maliyeti ve işçiliği de çok fazladır. Stator sargıları dış 
yüzeyde olduğundan,  dış rotorlu yapıya göre statorun soğuması daha kolaydır. 
Özellikle yüksek performanslı konum ve hız kontrolü gerektiren servo motor ve 
kompresör uygulamalarında kullanılmaktadırlar. İç rotorlu fırçasız doğru akım 
motoru rotor tipleri Şekil 2.4’de ve tez çalışmasında kullanılan rotor yapısı Şekil 
2.5’de verilmektedir. 

 

Şekil 2.4 İç rotorlu fırçasız doğru akım motorunda rotor tipleri 

 

Şekil 2.5 Tez çalışmasında kullanılan motorun rotor ve stator yapısı 
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Sürekli mıknatısların rotor sacına yerleştirilmesi gömülü ya da yüzey mıknatıslı 
olacak şekilde yapılabilir. Gömülü mıknatıslı makinaların yapımı, manyetik 
malzemenin mıknatıslı olarak yerleştirilmesi ya da rotor içinde mıknatıslanmasından 
kaynaklanan zorluklar taşımaktadır. Bu yapının olumlu yanı ise, mıknatısların 
yüksek hızlarda yerlerinden çıkması gibi mekanik sorunların giderilmiş olmasıdır. 
Yüzey mıknatıslı yapıda ise mıknatıslar epoxy yapıştırıcı ile rotor sacına yapıştırılır 
ya da plastik, alüminyum kalıp içine yerleştirilerek mekanik problemler giderilmeye 
çalışılır. Mıknatısların manyetik geçirgenliğinin yaklaşık olarak havanın 
geçirgenliğine eşit olması nedeniyle, yüzey montajlı yapıda statordan bakıldığında 
rotor düzgün hava aralığı yapısına sahiptir. Başka bir deyişle, doğru ve dik eksen 
endüktansları birbirine eşit ve hava aralığı genişliği mıknatısların kalınlığı ile 
belirlenen bir manyetik yapıya sahip olacaktır. İç rotorlu yapıda ise mıknatısların 
olduğu alanlar statordan bakıldığında hava aralığı gibi görüleceğinden mıknatıslar 
rotor çıkık kutup etkisi yapacaktır. Bu durumda, uyarma alanına dik eksendeki hava 
aralığı daha az olduğundan bu yöndeki endüktans doğru eksendeki endüktansa göre 
oldukça büyük olacaktır. Bu relüktans farklılığının etkisi ise ortalama elektriksel 
momente ilave olarak relüktans momentinin oluşmasına neden olacaktır. 

Bunun yanı sıra değişik iç rotorlu motor tasarım çeşitleri de mevcuttur. Bu 
yapılardan bir tanesi, gittikçe yaygınlaşan gömülü mıknatıs tasarımı olarak bilinen 
rotor yapısıdır. Maliyeti düşük olup, yüksek güçlü makinalarda üstünlük 
göstermektedir. 

2.1.2 Dış Rotorlu Fırçasız Doğru Akım Motoru 

Rotorun, statorun dışına yerleştirildiği dış rotorlu fırçasız doğru akım motoru en çok 
kullanılan yapılardandır. Şekil 2.6’dan da görüldüğü gibi endüvi sargılarını taşıyan 
stator iç kısımda, sürekli mıknatısların bulunduğu rotor ise dış kısımda serbest olarak 
dönmektedir. Stator ve rotor yapısı olarak sabit mıknatıslı fırçalı doğru akım 
makinası ile örtüşmektedir.  

 



 19

 

Şekil 2.6 Dış rotorlu fırçasız doğru akım motor yapısı 

Bu yapıda mıknatıslar rotora gömülü olarak yerleştirildiğinden savrulmaya karşı 
oldukça dayanımlıdır. Aynı zamanda stator sargılarının dış yüzeyde olması seri 
üretimde sarım işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. 

Dış rotorlu fırçasız doğru akım motorlarının kullanıldığı uygulamalarda iç rotorluya 
göre yüksek akı yoğunluğu gerektirmediğinden Ferit mıknatıslar daha fazla kullanım 
alanı bulmaktadır. Mıknatısların kırılma problemi dışında dış rotorlu yapıda 
karşılaşılan diğer bir problem rotordaki dengesizliklerin yaratacağı sorunlardır. 
Rotordaki küçük dengesizlikler, anma hızlarında bile iç rotorlu yapıya göre büyük 
olan etkisiyle titreşimlere neden olmaktadır. Bu tip motorlar özellikle fan ve çamaşır 
makinası uygulamalarında, yüksek eylemsizlik nedeni ile ani yük değişimlerinde, hız 
sabitliğini koruma özellikleri nedeniyle geniş kullanım alanı bulmaktadırlar. 

2.1.3 Endüklenen Gerilimin Şekline Göre Fırçasız Doğru Akım Motorları 

Fırçasız doğru akım motorları sargılarında endüklenen gerilimin şekline bağlı olarak 
trapezoidal (kare dalga uyarmalı) ve sinüzoidal (sinüs dalga uyarmalı) olarak 
sınıflandırılabilirler. Sinüzoidal fırçasız doğru akım motoru literatürde sürekli 
mıknatıslı senkron motor olarak da bilinmektedir. Bu tez çalışmasında fırçasız doğru 
akım motoru isminin kullanımıyla, trapezoidal endüklenen gerilime, yani kare dalga 
uyarma akımına sahip motorlar ima edilecektir. Tez çalışmasının konusu da tamamen 
bu tip motorlara yöneliktir. 
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Tablo 2.1 Sürekli mıknatıslı senkron motor (SMSM) ile fırçasız doğru akım 
motorunun (FDAM) karşılaştırılması 

 

Sürekli Mıknatıslı 

Senkron Motor (SMSM) 

Fırçasız Doğru Akım 

Motoru (FDAM) 

Hava aralığı 

Akı Yoğunluğu 

Sinüzoidal 

Dağılım 

Kare 

Dağılım 

Endüklenen Gerilim Sinüzoidal Trapezoidal 

Stator Akımı Sinüzoidal Kare 

Toplam Güç Sabit Sabit 

Moment Sabit Sabit 

 

Sürekli mıknatıslı senkron motorlar çok fazlı klasik alternatif akım motor yapılarıyla 
birçok ortak özelliğe sahiptir. İdeal düzgün ve titreşimsiz sürekli moment üretimi için 
motorda endüklenen gerilimi ve akım uyarmasının saf sinüzoidal olması gereklidir. 
Bu tip motorlarda hava aralığı etrafındaki stator sargıları sinüzoidal olarak 
dağılmıştır ve rotora yerleştirilen mıknatıslar tarafından üretilen manyetik akı 
yoğunluğu hava aralığı boyunca sinüs fonksiyonunu izleyecek şekilde değişir (Tablo 
2.1). Sinüzoidal faz akımları, her t anında rotor açısal konumunun, besleme faz 
akımlarıyla doğru senkronizasyonu sağlayacak şekilde oluşturulur. Sürekli mıknatıslı 
senkron motorlar, her faza yerleştirilen akım algılayıcıları ve yüksek duyarlıklı 
konum algılayıcısı yardımı ile akım denetimli bir evirici üzerinden beslenirler. Bu 
motorlarda faz akımlarının veya endüklenen gerilimin sinüzoidal dalga şeklinden 
uzaklaşmasına neden olabilecek her türlü bozucu, istenmeyen moment titreşim 
bileşenlerinin üretimine neden olacaktır. Bu yüzden yüksek duyarlılıklı optik 
kodlayıcı (encoder) veya açı algılayıcılar (resolver) konum algılanması için 
kullanılmaktadır. Bu tip algılayıcılarda sistem maliyetinin artmasına ve kontrolün 
karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Sürekli mıknatıslı senkron motor ile fırçasız 
doğru akım motorunun karşılaştırılması Şekil 2.7’de verilmektedir. 
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Şekil 2.7 Sürekli mıknatıslı senkron motor (SMSM) ile fırçasız doğru akım 
motorunun (FDAM) karşılaştırılması 

Trapezoidal endüklenen gerilime sahip motorlar, literatürde fırçasız doğru akım 
motorları olarak adlandırılırlar. Sürekli mıknatıslı senkron motorlarla 
karşılaştırıldıklarında oldukça farklı özelliklere sahiptirler. Bu motorlar faz 
sargılarında trapezoidal gerilim endükleyecek şekilde tasarlanıp, bir periyot boyunca 
60° elektriksel açı boşluklu 120°’lik yarı kare dalga uyarma akım dalga şekliyle 
beslenirler. Fırçasız doğru akım motorlarındaki besleme akım dalga şekillerinin 
yapısı, sürekli mıknatıslı senkron motorlara göre kontrol sistemi basitleştirmelerine 
ve dolayısıyla maliyet düşümlerine imkan tanımaktadır. Söz konusu basitleştirmeleri 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

1. Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorlarında hız ve konum kontrolü 
için çok hassas konum bilgisi gereksinimi duyulurken, fırçasız doğru akım 
motoru bir elektriksel periyot boyunca altı komutasyon anının algılanması 
gereksinimi, konum algılayıcısı açısından önemli bir basitlik sağlamaktadır. 

2. Trapezoidal yapılarda komutasyon anlarında, devre parametrelerine bağlı 
olarak oluşan kısa süreli dolaşım akımlarını ve doğal uzantılarını kabul etmek 
koşulu altında, doğru akım barası üzerine yerleştirilen tek bir akım algılayıcı 
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yardımıyla akım kontrolünü gerçekleştirmek mümkündür.  Akım algılamada 
kullanılan ek elektronik devre, sistemin toprak referansını kullanabilmesi 
nedeniyle elektronik besleme devresinde önemli basitleştirmelere imkân 
tanımaktadır. 

3. Eviricinin bir kolu üzerinde bulunan aynı faza ait alt ve üst anahtarların 
iletimi sırasında fırçasız doğru akım motorunun doğasından gelen boşluk, 
gerek kontrolör ve gerekse sayısal algoritmalar açısından önemli avantajlar 
sağlamaktadır. 

Bu basitleştirmelere karşılık, fırçasız doğru akım motorlarında dalgalı moment 
oluşumu, sürekli mıknatıslı senkron motorlara göre daha fazladır. 

2.2 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

Fırçasız doğru akım motorları, diğer elektrik makinalarıyla karşılaştırıldığında 
aşağıda sıralanan üstünlüklere sahiptir. 

Olumlu Yönleri: 

1. Sürekli mıknatıs olarak nadir topraklı veya Ferit malzeme kullanılan 
makinalar, asenkron makinadaki rotor kafesine göre aynı güç için daha düşük 
eylemsizliğe sahip olduklarından referans değişimlerine veya verilen 
elektriksel momente karşı daha hızlı cevap verirler. Asenkron makinayla 
karşılaştırıldığı zaman daha küçük bir eylemsizliğe sahiptir. 
Moment/Eylemsizlik oranı daha yüksektir. 

2. Yüksek verim ve kolay soğutma: Sürekli mıknatıslı makinalar bir asenkron 
makinadan daha yüksek bir verime sahiptir. Sürekli mıknatıslı motorlarda 
ihmal edilebilir rotor kayıpları olmasına karşılık, asenkron makinada rotor 
kayıpları çalışma kaymasına bağlı olarak oldukça fazla olabilir. Bu kayıplar 
aynı zamanda önemli bir ısı kaynağı olduğundan soğutmanın yeterli olmadığı 
ortamlarda çalışma akımlarını sınırlar. Ayrıca fırça ve kollektörlerden 
kaynaklanan mekaniksel sürtünme kayıpları için ilave bir moment üretimine 
gereksinim duyulmaması verimi arttıran diğer bir faktördür. Doğru akım 
motorlarında enerji dönüşümü endüvi iletkenlerinde oluştuğundan ısı 
transferini gerçekleştirmek zordur. FDAM’lerde akım taşıyan iletkenler 
statorda bulunduğundan ısının dış ortama transferi daha kolay olmaktadır. 



 23

3. Asenkron makinalarda uyarma alanı için endüktif karakterli mıknatıslama 
akımları gereklidir. Bu akım değeri sabit gerilim/frekans oranı için sabit bir 
değerdedir ve makinanın güç katsayısının düşmesine, stator elektriksel 
kayıplarının artmasına dolayısıyla verimin düşmesine neden olur. Sürekli 
mıknatıslı makinalarda uyarma rotordaki sabit akılı mıknatıslarla 
sağlandığından bu olumsuzluklar giderilmiş olur. 

4. Mıknatıslanma akımına ihtiyaç duyması ve daha düşük verime sahip olması, 
aynı çıkış kapasitesine sahip bir sürekli mıknatıslı makinaya nazaran, 
asenkron makinada daha büyük nominal değerlere sahip doğrultucu ve evirici 
kullanılmasını zorunlu kılar. Bu durum maliyetin de artmasına neden 
olmaktadır. 

5. Hacim ve ağırlık (küçük ve hafif): Fırçasız doğru akım motorunun güç 
yoğunluğu yüksek, yani yüksek moment/akım oranına sahiptir. Bu yüzden 
aynı kapasitedeki bir asenkron makinadan daha küçük ve hafiftir. Bu 
durumda, motor hacminin önemli bir sınırlama olduğu hallerde sürekli 
mıknatıslı makinaların tercih edilmesi sonucunu doğurmaktadır.  

6. Düşük gürültü seviyesi: Fırçasız doğru akım motorlarında fırça ve kollektör 
bulunmadığından, mekaniksel gürültü seviyesi oldukça düşüktür. 
Komutasyon elektronik olarak gerçekleştirilmektedir.  

7. Düşük bakım gereksinimi, uzun ömür ve güvenirlik: Kollektör ve fırça grubu 
içermediğinden kollektörlü makinalara göre bakım gereksinimi oldukça azdır, 
bu durum aynı zamanda sistem güvenirliğinin ve ömrünün artmasını da 
sağlamaktadır. 

8. Kolay kontrol: Fırçasız doğru akım motoru, klasik fırçalı doğru akım motor 
yapısında, yani çıkış momenti doğrudan motor akımıyla orantılı olduğundan 
asenkron ve senkron makinalara göre kontrolü oldukça kolaydır. Bu durum 
üretici açısından, karmaşık kontrol algoritmaları içermediğinden, sistemin 
toplam maliyetinin azalmasını da sağlamaktadır. 

Bütün bu üstünlüklerine rağmen fırçasız doğru akım motorları bir takım olumsuz 
özelliklere de sahiptir. 

Olumsuz Yönleri: 

1. Maliyet: Yüksek enerjili mıknatısların fiyatlarının ve üretim giderlerinin 
yüksek olması nedeniyle fırçasız doğru akım motorlarının maliyetleri 



 24

asenkron ve doğru akım motorlarına göre oldukça yüksektir. Aynı zamanda 
sürekli mıknatısların çalışma sıcaklık aralığı sınırlıdır. 

2. Sürekli mıknatısların demagnetize olmaları riski: Uzun zaman süresince 
kullanılan sürekli mıknatısların, atmosferik ve termik etkiler sonucu kalıcı 
mıknatısiyetleri azalmaktadır. Mıknatıs malzemelerinin sıcaklığa olan 
duyarlılığı ve demagnetize olması riski sistemin güvenirliğini de 
azaltmaktadır. 

3. Genişletilmiş hız bölgesinin sınırlı olması: Sürekli mıknatıslar sabit bir 
uyarma sağladığından, fırçasız doğru akım motorlarının alan zayıflatma 
bölgesinde çalışmaları sınırlıdır, bu bölgede kontrol daha zordur ve hız 
sınırlaması gereksinimi bulunmaktadır. 

4. Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorları, motor sargılarının 
komutasyonu için mekanik rotor konum algılayıcılarına ihtiyaç duyarlar. 
Sinüs biçimli akım ve gerilimli makinalarda, konum yüksek hassasiyetli 
konum algılayıcılarıyla, trapezoidal gerilim endüklenen makinalarda sargılar 
belirli durum ve aralıklarla kare dalga akımla beslendiğinden rotor konumunu 
elektriksel olarak 60o aralıklarla algılanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Konum 
algılayıcıları özellikle uygulama, performans, seri üretim ve maliyet 
açısından tahrik sistemlerinde çeşitli kısıtlamalar meydana getirmektedir. 

2.3 Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Kullanılan Sürekli Mıknatıslar 

Sürekli mıknatıs malzemelerinin günümüz teknolojisinde ulaştığı düzey, sürekli 
mıknatıslı motorların diğer çift taraftan beslenen motorlar üzerinde üstünlük 
sağlamasına neden olmuştur. Sürekli mıknatıslı malzemelerdeki gelişmelerle beraber 
sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorları üzerindeki çalışmalar hızlanmış ve 
1970’li yılların sonunda General Electric firmasının aldığı patentlerle sonuçlanmıştır. 

Her malzemenin, manyetik alan içersinde gösterdiği davranışa göre bir manyetik 
özelliğinden söz edilebilir. Bir malzemenin manyetik özelliğini, uygulanan manyetik 
alan şiddetine karşı gösterdiği tepki belirler. Temel olarak manyetik davranışlarına 
göre malzemeler, diyamanyetik, paramanyetik ve ferromanyetik malzemeler olarak 
sınıflandırılır. Elektroteknikte, genel eğilim alanı ferromanyetik malzemelerdir. 
Ferromanyetik malzemelerde kendi aralarında yumuşak ve sert olmak üzere ikiye 
ayrılırlar. Yumuşak malzemeler, kolayca mıknatıslanabilen, bu mıknatıslamayı 
sağlayan alan kaldırıldığında, küçük değerde bir kalıcı mıknatıslığı kalan 
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(remanence) ve bu mıknatıslık da küçük bir gideren alan şiddetiyle (coercivity, A/m) 
kaldırılabilen ferromanyetik malzemelerdir. Bu malzemeler elektromıknatıs olarak 
kullanılmaya uygun malzemelerdir. Sert ferromanyetik malzemeler ise zor 
mıknatıslanırlar, başka bir ifadeyle mıknatıslanmak için büyük alan şiddetlerine 
ihtiyaç duyarlar. Ancak alan şiddeti kaldırıldığında, büyük kalıcı mıknatıslığa sahip 
olarak kalırlar ve en önemlisi bu kalıcı mıknatıslık, yumuşak malzemelere göre çok 
büyük alan şiddetleriyle yok edilebilir. Bu malzemeler elektromıknatıs olarak 
kullanılamazlar. 

Bir sürekli mıknatıstan faydalı bir kullanım sağlanabilmesi için, mıknatıslandırma 
sırasındaki manyetik alan şiddetinin, malzemedeki tüm manyetik bölgeleri yeniden 
yönlendirmesi gerekmektedir. Bu işlem için gerekli olan manyetik alan şiddetine 
malzemenin doymaya ulaştığı manyetik alan şiddeti Hs adı verilir. Manyetik 
malzeme doymaya ulaştıktan sonra, mıknatıslandırma manyetik alan şiddeti yavaş 
yavaş azaltılırsa, akı yoğunluğu başlangıçta izlediği eğri üzerinden değil, yeni bir 
eğri üzerinden azalmaya başlar. Mıknatıslandırma manyetik alan şiddetinin sıfıra 
ulaştığı noktada bir kalıcı mıknatıslık Br değeri elde edilir. Eğer mıknatıslandırma 
alan şiddeti ters yönde arttırılmaya devam edilirse malzemedeki alan şiddeti 
azalmaya devam edecek ve alan şiddetinin gideren alan şiddeti Hc değerine 
ulaşmasıyla mıknatıslık ortadan kalkacaktır. Böylece manyetik alan şiddetinin ters 
yönde arttırılmasıyla birinci bölgedeki özeğrinin simetriği olan bir özeğri elde edilir. 
Bu eğriye Histerisiz eğrisi adı verilmektedir. 

Bir sürekli mıknatısın çalışma özelliği, kalıcı mıknatıslığın, uygulanan ters alanla ne 
derece değiştiğiyle belirlenir. Bu yüzden mıknatıslama karakteristiğinin (-H, B) 
kısmı kullanılmaktadır. Bu karakteristiğe demagnetizasyon karakteristiği 
denilmektedir. Bu özeğrinin altında kalan alan ise, mıknatıstan ne kadar bir enerji 
alınabileceğini simgeler (B.H) ve bu değere mıknatısın enerji çarpanı adı verilir. 

2.3.1 Sürekli Mıknatıs Malzemelerin Özellikleri 

Sürekli mıknatıslı malzemeler, doğal mıknatıs taşından, nadir toprak elementi 
mıknatıslara kadar çeşitlilik göstermektedirler. Bunların başlıcaları Ferit, AlNiCo 
(Alüminyum-Nikel-Kobalt), nadir toprak elementi olan SmCo (Samaryum-Kobalt) 
ve NdFeB (Neodyum-Demir-Boron) mıknatıslardır. Bu mıknatıs malzemelerin 
demagnetizasyon eğrileri karşılaştırmalı olarak Şekil 2.8’de verilmiştir. 

Şekilden görüldüğü gibi en yüksek enerjiye sahip mıknatıs NdFeB mıknatıslardır. Bu 
mıknatıslar iki türlü üretilebilirler sinterlenerek veya şerit halinde sararak (boded). 
Sinterlemek, döküm malzemeyi çok küçük parçalara kırıp, yüksek sıcaklıkta yeniden 
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yapıştırma işlemidir. Sarma malzemeler sağlam olmalarına karşın, enerji katkıları, 
sinterlenmiş türlere göre oldukça düşüktür. Şerit halinde üretilen sarma bir NdFeB 
mıknatısın enerji çarpanı, sinterlenmiş NdFeB mıknatısın enerji çarpanının yaklaşık 
olarak dörtte biri kadardır. 

 

Şekil 2.8 Çeşitli sürekli mıknatısların demagnetizasyon eğrileri 

Şekil 2.8’de görülen Alnico 8 (izotropik olmayan, belirli bir yönde mıknatıslanmış, 
%12 Co) ve Alnico 5 (izotropik, her yönde aynı özellikleri gösteren, %20–35 Co) 
mıknatıslar, yüksek kalıcı mıknatıslıklarına düşük sıcaklık sabitlerine karşılık, çok 
küçük gideren manyetik alan şiddetlerine sahiptirler. Bu yüzden bu tip mıknatısları, 
mıknatıslamak kadar demagnetize etmek de oldukça kolaydır. Kolayca demagnetize 
olmamaları için akı geçiş yönüne uzunlamasına yerleştirilirler. Ayrıca 
demagnetizasyon eğrileri aşırı derecede lineer olmayan bir yapıya sahiptir. Alnico 
mıknatısların, manyetik özelliklerini kaybetmeye başladığı en yüksek sıcaklık olarak 
isimlendirilen Curie sıcaklıkları oldukça yüksektir. Artık akıya ilişkin negatif 
sıcaklık katsayısı oldukça düşüktür. Mekanik olarak yapıları sert ve kırılgan özellik 
göstermektedir. Alaşımında kullanılan Kobalt elementinin stratejik öneme sahip 
olması, bu tip mıknatısların pahalı olması sonucunu doğurmaktadır.  

Ferit mıknatıslar, 1950 yıllarında Philips firması tarafından geliştirilen, piyasada çok 
bulunan, ucuz ve dayanıklı mıknatıslardır. Gideren alan şiddetleri yüksek bir değerde 
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olmasına karşılık, enerjisi küçük bir değerdedir. Bu nedenle Ferit sürekli mıknatıslar 
kısa boylu ve kesit alanı büyük manyetik devrelerde kullanılmaktadır. Bu 
malzemeler sıcaklık artışıyla manyetik özelliklerini Alnico'lara göre daha çabuk 
kaybederler. Curie sıcaklık değeri Alnico'lara göre oldukça düşüktür. Mekanik olarak 
ise yumuşak bir yapıya sahip olup, yüksek elektriksel direnç göstermektedirler. 

Nadir toprak elementi sürekli mıknatıslar büyük kalıcı akı yoğunlukları ve gideren 
alan şiddetlerinin sonucu olan, yüksek enerji çarpanlarına sahiptirler. Nadir toprak 
elementi sürekli mıknatısların ilk örnekleri Samaryum Kobalt (SmCo) karışımına 
dayanmaktadır. Bu mıknatıslar 1960 yıllarında keşfedilmiş ve ticari olarak üretimine 
1970 yıllarının başında başlanmıştır. Lineer demagnetizasyon eğrileri ve yüksek 
Curie sıcaklığına sahip olmalarına karşılık, elementlerin stratejik önemi ve az 
bulunması nedeniyle pahalı olmaları en büyük olumsuzluklarıdır. Son yirmi yıl 
içersinde yapılan çalışmalarla elde edilen, birleşimi fazla pahalı olmayan Neodyum-
Demir-Boron elementlerinden oluşan nadir toprak mıknatısları malzeme maliyetinin 
düşürülmesinde önemli bir adım olmuştur. Neodyum elementi, Samaryum’dan daha 
bol bulunabilen bir elementtir. Curie (Tc) sıcaklığı bakımından karşılaştırıldığında 
NdFeB mıknatıslar, SmCo mıknatıslara göre çok düşük sıcaklıklara sahiptir. Bu 
yüzden günümüzde her geçen gün artan miktarda üretilen NdFeB mıknatıslar, SmCo 
mıknatıslarla sadece oda sıcaklığı şartlarında daha iyi manyetik özelliklere sahiptir. 
Sıcaklık artışıyla beraber demagnetizasyon özeğrisinde dirseklenme oluşmaktadır. 
Bu durum özeğrinin lineer olmayan bir yapıya sahip olmasına ve fazla yükleme 
durumunda kalıcı mıknatıslık kaybolmalarına yol açmaktadır. Ayrıca bu tip 
mıknatıslar korozyona karşıda oldukça duyarlıdırlar. Günümüzde pek çok araştırmacı 
ve büyük şirketler bu malzemenin sıcaklık dayanımı ve maliyetini düşürmek için 
çalışmalar yapmaktadır. Sürekli mıknatıs malzemelerin karşılaştırmalı özellikleri 
Tablo 2.2’de verilmektedir. 

Tablo 2.2 Sürekli mıknatıs malzemelerin karşılaştırmalı özellikleri 

 Br (Tesla) Hc (kA/m) (BH)max (kj.m-3) Tc (0C) 

Alnico 1,05 60–170 44 880 

Ferit 0,42 275 36 469 

SmCo 0,87 690 144 723 

NdFeB 1,3 1050 290–445 312 
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2.4 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Çalışma İlkesi ve Kontrolü 

2.4.1 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Çalışma İlkesi 

Fırçasız doğru akım motor sürücü sistemi, bir DA güç kaynağına bağlı (kontrolsüz 
doğrultucu veya pil) evirici devresi ve kontrol devresini içeren algoritmalardan 
oluşmaktadır. Fırçasız doğru akım motorunun stator sargıları, bir evirici üzerinden 
beslenir. Sabit akım kaynağından beslenen eviricideki güç anahtarlarının, 
anahtarlama sıraları, rotor konumuyla senkron bir şekilde gerçekleştirilir. Konuma 
bağlı olarak hangi anahtarın açma-kapama yapacağı, rotora yerleştirilen bir konum 
algılayıcı veya algılayıcısız kontrol algoritmasıyla belirlenir. Pozisyon geribeslemeli 
bir fırçasız doğru akım motor sürücü sisteminin klasik kontrol algoritması Şekil 
2.9’da verilmektedir. 

Fırçasız doğru akım motorları statora yerleştirilen akım taşıyan iletkenlerin 
oluşturduğu manyetik alan ile rotora yerleştirilen sürekli mıknatısların oluşturduğu 
uyarma alanının etkileşimi sonucu oluşan moment ile enerji dönüşümünü 
gerçekleştiren elektrik makinalarıdır. Fırçalı doğru akım makinalarında tek yönlü 
düzgün moment üretimi, rotor akımının kollektör tarafından değişimi ile sağlanır. 
Fırçasız doğru akım motorlarında ise rotordaki mıknatısın her kutup değişiminde 
statordaki iletkenlerin akım yönleri güç elektroniği anahtarları tarafından değiştirilir. 
Böylece kollektör ve fırça düzeneği olmayan elektronik komutasyonlu bir doğru 
akım makinası elde edilmiş olur.  

 

Şekil 2.9 Pozisyon geribeslemeli bir fırçasız doğru akım motor sürücü sisteminin 
klasik kontrol algoritması 
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Şekil 2.10 FDAM’nin faz akımları, endüklenen faz-nötr ve faz-faz gerilimleri 

Fırçasız doğru akım motorlarında faz sargısı akımları, sabit uyarmalı mıknatısın 
kutup değişimine senkron olan doğru akımlar olduğundan kare dalga uyarmalı motor 
olarak da adlandırılırlar. Bu durumda stator sargıları ve yapısı, mıknatısın 
endüklediği hareket gerilimleri trapezoidal biçimli dalga şekli oluşturacak biçimde 
tasarlanır.  

Şekil 2.10’da görüldüğü gibi motor işletme biçiminde endüklenen gerilimin 
maksimum olduğu 120°’lik düz bölgelerde makina sargılarına akım uygulanmakta, 
böylece mıknatıs akısından en iyi şekilde faydalanılmaktadır. Bu noktalar teorik 
olarak endüklenen gerilimin nötr noktası ile eşit potansiyelde ve akımdan bağımsız 
sıfır geçiş noktalarından 30° ileride olan, iki faza ilişkin gerilimin kesiştiği 
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noktalardır. 120°’lik iletim yöntemi gereğince her 60°’lik aralıklar boyunca 
eviricideki uygun güç anahtarları açma-kapama işlemini yerine getirmektedir. 

2.4.2 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Kontrolü 

Fırçasız doğru akım motorunun kontrolünü iki bağımsız ayrı kısımda incelemek 
mümkündür. 

1. Stator ve rotor akı senkronizasyonu 

2. Akım değerinin kontrolü 

Bu iki çalışma durumu da üç fazlı evirici tarafından gerçekleştirilir. Akı 
senkronizasyonu için, algılayıcılardan ya da algılayıcısız kontrolden bilgiler alınır, bu 
pozisyon bilgisinden yararlanılarak kontrolörün uygun anahtar çiftini sürmesi 
sağlanarak senkronizasyon gerçekleştirilir. Akım değerinin ayar ve kontrolü sabit 60° 
lik iletim aralıkları referans alınarak darbe genişlik modülasyonu (PWM) veya 
histerisiz kontrolle sağlanır. Kaynak gerilimi akım hatasına bağlı olarak belirli bir 
çalışma oranıyla sabit bir frekansta kırpılır. Bu yüzden hem akımın hem de akım 
değişim aralığının kontrol edilmesi gerekmektedir. PWM metodunda kırpma frekansı 
sabit parametrelerden oluştuğu için akustik ve elektromanyetik gürültüyü filtrelemek 
oldukça kolaydır. Histerisiz metot da ise akım kırpma süreci sabit kırpma 
frekansında gerçekleştirilemediğinden (anahtarlama frekansı sabit değil) akustik ve 
elektromanyetik gürültüyü filtrelemek zordur. Bu kontrolde güç anahtarlarının 
iletime ve kesime sokulması yardımıyla referans akımın gerçek akımdan büyük ya da 
küçük olmasına bakılmaktadır. Bu amaçla histerisiz kontrolörler de bir histerisiz 
band içerisinde faz akımı sınırlaması yapılmaktadır. Kaynak gerilimi sabitken, akım 
hatası değişken olduğundan anahtarlama frekansı değişkendir [32]. 

İki faz iletimli FDAM’nin karakteristiğinden dolayı birim zamanda akımın 
algılanması için tek bir motor fazına akım algılayıcı yerleştirmek yeterlidir. Bu akım 
algılayıcı sayesinde diğer faz akımlarını da kontrol etmek mümkündür. Fırçasız 
doğru akım motorunun 120° elektriksel açılarda iletim durumu için uygun güç 
anahtar çiftlerinin iletim eşdeğer devreleri Şekil 2.11’de verilmektedir. 
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Şekil 2.11 Fırçasız doğru akım motorunun 120° elektriksel açılarda iletim durumu 
için uygun güç anahtar çiftlerinin iletim eşdeğer devreleri 
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2.5 Fırçasız Doğru Akım Motorunda Moment Üretimi 

Fırçasız doğru akım motorlarında endüklenen gerilim trapezoidal olarak 
değişmektedir. Bu sebepten dolayı sabit bir moment üretimi için rotor konumuna 
göre faz sargılarına uygulanması gereken akımların, faz sargılarında endüklenen 
gerilimlerin ve toplam momentin değişimi Şekil 2.12’de görülmektedir [18].  

 

 

Şekil 2.12 Fırçasız doğru akım motorunda moment üretimi 

FDAM sürücü sistemlerinde moment üretimini açıklayabilmek için, motor 
sargılarında endüklenen hareket gerilimlerinin karakteristiklerini anlamak 
gerekmektedir. Statorunda bir sarım sayısına sahip bobin bulunan bir fırçasız doğru 
akım motorunda endüklenen gerilim ve akı dalga şekilleri Şekil 2.13’de verilmiştir. 
Bir sargılı bobindeki manyetik akı, 

( ) ( )22 πθππψ ≤≤−= mBrl                (2.8) 
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olarak tanımlanabilir. Burada ,l  ,r  mB  ve θ  sırasıyla rotor uzunluğu, rotor yarıçapı, 

sürekli mıknatısın manyetik akı yoğunluğu ve rotor pozisyonuna karşılık 
gelmektedir. Sargıda endüklenen hareket gerilimi ise,  
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olarak elde edilir. Burada θe elektriksel uzaydaki açı, θr geometrik uzaydaki açı ve ωr 
geometrik açısal hızdır. Stator konsantrik sargısındaki toplam endüklenen 
elektromotor kuvvet, N faz sargılarındaki toplam sarım sayısı olmak üzere, 

rmlrNBE ω2=                (2.11) 

olarak ifade edilebilir (Şekil 2.13). 

 

Şekil 2.13 Bir sargıda endüklenen gerilim dalga şekli 

Analitik olarak, bir fırçasız doğru akım motorunda üretilen moment, 
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ifade edilebilir. Bu ifadeden de görüldüğü gibi bir fırçasız doğru akım motor 
sisteminde sürekli ve düzgün bir moment üretimi için, fazlarda endüklenen 
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trapezoidal gerilimlerin düz olduğu bölgelerde ilgili fazın, kullanılan eviricideki 
anahtarların uygun bir şekilde açma-kapama yapması sağlanılarak, kare dalga akım 
ile beslenmesi gerekmektedir.  

Yukarıdaki şekilde verilen toplam moment dalga şeklinde, akımların yükselme ve 
düşme zamanları ihmal edilirken, endüklenen gerilimin ideal trapezoidal olduğu 
kabul edilmiştir. Uygulamada üretilen toplam moment hiçbir zaman ideal olarak düz 
değildir. Çeşitli nedenlerden dolayı moment de titreşimler söz konusudur. Bu titreşim 
ve dalgalanmaları ortadan kaldırılması veya en azlanması için literatürde bahsedilen 
ve uygulanan birçok çalışma bulunmaktadır. Genel olarak söz konusu tekniklerin 
ikiye ayrılması mümkündür. Bunlardan ilki sürekli mıknatıslı motorun tasarımıyla 
ilgilidir. Bu yaklaşımdaki ana fikir, moment titreşimini yok etmeye yönelik olarak 
motor tasarımını ideal karakteristiğine yaklaştırmak ve moment darbesinin temel 
elektromanyetik odaklı kaynaklarını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Geleneksel 
olarak bu amaçla en fazla uygulanan teknikler, stator sac paketinin veya rotor 
şoklama alanının belli bir açıyla kaydırılması ve kesirli oluk adımlı sargı 
kullanılmasıdır. İkinci teknik ise donanım ve yazılım anlamında aktif kontrol 
yapılarıyla ilgilidir. Genellikle moment titreşimleri yüklemenin fazla olduğu düşük 
hızlarda daha etkin olmaktadırlar [33, 34]. Moment titreşimleri ve nedenleri 
maddeler halinde incelenecek olursa: 

Komutasyon sırasındaki moment dalgalılığı: Komutasyon moment dalgalanmaları, 
eviricide kullanılan güç anahtarlarının 60°’lik aralıklarla açma-kapama yapması 
sırasındaki geçici bir periyot boyunca, iletime giren faz akımının artması ve 
iletimden çıkan faz akımının azalmasından kaynaklanmaktadır (fırçasız doğru akım 
motor sistemlerinde, komutasyon aralığı boyunca veya iletim dışı kalan fazın akımı 
sıfıra ininceye kadar üç fazdan da geçici olarak eş zamanlı akım akmaktadır). 
Fazlardaki akımların artma ve düşme oranları birbirine eşit olmadığından, bu durum 
toplam momentin düz olmamasına, moment dalgalanmaları içermesine neden 
olmaktadır. Motorun ani momenti fazlarda endüklenen gerilim ile akımların 
çarpımının cebirsel toplamıyla orantılı olduğundan, bu durum ani moment 
değişiminde bir çökme veya sıçrama şeklinde dalgalanmalar oluşturacaktır. 

Diş etkisi momenti (cogging): Diş titreşim momenti, rotor mıknatıs manyetik akısı ve 
stator manyetik direnci açısal değişimi arasındaki etkileşimden oluşmaktadır. 
Rotordaki bir mıknatıs üzerinde alınan sabit bir noktanın gördüğü manyetik direnç 
değişimi, diş titreşim momenti oluşumuna neden olmaktadır. Diş titreşim momenti 
oluşumunda stator besleme akımının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu 
moment bileşeninin genliği motor geometrisi ve rotora yerleştirilen sürekli 
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mıknatısların açısıyla ilgilidir. Diş titreşim momenti genliğinin en azlanmasına 
yönelik literatürde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Rotor mıknatıslarının mekanik 
olarak kaydırılması, stator oluk ağzı açıklığının daraltılması, uygun mıknatıs yay 
açısı seçimi, farklı kutuplar için değişik mıknatıs yayı kullanımı, yalancı oluk 
teknikleri bunların başlıcalarıdır.  

Endüklenen gerilimdeki bozunumların yarattığı ani moment titreşimleri: Kutup 
ayaklarındaki doymalar, endüvi reaksiyonu, sürekli mıknatıslarda meydana gelen 
demagnetizasyon bölgeleri, üretim hataları, kaçak akılar gibi nedenler sargılarda 
endüklenen gerilimlerde bozulmalara neden olmakta, bunun sonucunda moment 
titreşimleri oluşmaktadır. 

Akım dalgalanmalarının neden olduğu moment titreşimleri: Histerisiz akım 
kontrolörünün kullanıldığı fırçasız doğru akım motorlarında, histerisiz band aralığı 
boyunca ani akım dalgalanmaları oluşmaktadır. Bu akım dalgalanmaları motor 
momentinde istenmeyen titreşim bileşenlerinin meydana gelmesine neden 
olmaktadır. Daha ufak histerisiz band aralığı kullanılarak bu titreşimleri en azlamak 
mümkündür. Darbe genişlik modulasyon tekniği, PI ve PID kontrolörler kullanılarak 
gerçekleştirilen akım kontrol algoritmalarında akım dalgalanmaları oldukça düşük, 
dolayısıyla da moment titreşimleri histerisiz band kontrole göre daha azdır. Darbe 
genişlik modulasyon (PWM) tekniğinde, titreşim momentlerinin genliği güç 
anahtarlama frekanslarıyla ters orantılı olarak değişmektedir. 

2.6  Fırçasız Doğru Akım Motor Sistemlerinde Kullanılan Konum Algılayıcılar 

Fırçasız doğru akım motor kontrolünde algılayıcılar, kontrol edilecek elektriksel ya 
da mekanik büyüklükten geri besleme almak, kontrol devrelerinde işlenecek 
büyüklüğe dönüştürmek amacıyla kullanılan elektromanyetik, elektromekanik ya da 
optik unsurlardır. Fırçasız doğru akım motorlarında stator sargılarının doğru 
zamanda anahtarlanması için, elektronik kontrol devresine gereken rotor konum 
bilgisinin aktarılması gereklidir. Motor kontrol uygulamalarına bakıldığında rotor 
açısal konumunu ve hızını algılamak için konum algılayıcılar veya algılayıcısız 
kontrol algoritmaları kullanılmaktadır. Konum algılayıcıların başlıcalarını optik 
kodlayıcılar (encoder), alan etkili algılayıcılar (Hall sensörleri), açı algılayıcılar 
(resolver) şeklinde sıralamak mümkündür. Motor pozisyon kontrol uygulamalarında 
belirtilen algılayıcıların seçiminde, açısal yer değiştirmenin büyüklüğü, çevresel 
koşullar, algılayıcıya ayrılmış mesafe, hassasiyet ve doğruluk, algılayıcının çekeceği 
maksimum güç, algılayıcının seri olarak üretilebilirliği göz önüne alınması gereken 
etkenlerdir. 
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2.6.1 Alan Etkili Algılayıcılar (Hall Sensörleri) 

Hava aralığı manyetik alanını ölçmek amacıyla 1960’lı yıllarda kullanılmaya 
başlanmıştır. Doğrusal ve eşik tipi olmak üzere iki tipi bulunan Hall sensörleri, 
manyetik alan içinde kalan elektrik yüklerinin üzerine, alan tarafından etkiyen 
kuvvetin etkisi ile hareket etmeleri ve bir potansiyel oluşturmaları esasına dayanır. 
Şekil 14’de Hall etkili algılayıcıların çalışma ilkesi ve genel yapısı şematik olarak 
gösterilmektedir. 

Alan içinde hareket eden elektrik yüküne etkiyen kuvvet, 

 qvBF =                (2.14) 

olarak tanımlanır. Burada q=1,6x10-6C, v elektronun hızı, B manyetik alan şiddetini 
göstermektedir. Hız ve manyetik alan vektörel büyüklükler olduğundan elektron 
üzerine etkiyen kuvvetin yönü her iki büyüklüğe de dik olacak yöndedir. Elektron, 
kuvvetin etkisi ile metal plakanın kenarlarına doğru hareket edecek, elektronların 
hareket ettiği kısım, diğer kısımdan daha düşük potansiyele sahip olacak ve iki kısım 
arasında bir Hall gerilimi oluşacaktır. Belirli bir sıcaklık değeri için bu gerilim 
denklem 2.15’deki gibi ifade edilir. 

 αsinhiBVH =               (2.15) 

Bu denklemdeki α  açısı, plaka düzlemi ile manyetik alan arasında kalan yatay açı, h 
metal plaka malzemesinin hassasiyet katsayısını (geometrik yapıya bağlı) 
göstermektedir. Oluşan gerilimin yönü ve şiddeti, uygulanan elektrik akım ve 
manyetik alanın şiddetine ve yönüne bağlıdır. Akım çıkışta elde edilen gerilimle 
doğru orantılı olduğundan, kontrol büyüklüğü olarak kullanılır. Şekilden de 
görüldüğü gibi doğrusal alan etkili algılayıcılar dört uçlu entegre içinde yapılırlar ve 
epoxy veya seramik paketlere yerleştirilirler. Alan etkili algılayıcılar temelde biri 
besleme, diğeri endükleme ile oluşan iki kaynaklı bir direnç köprüsü biçiminde 
modellenebilirler. Hall sensörünün çalışma karakteristiği ve genel yapısı Şekil 
2.14’de görülmektedir. 
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Şekil 2.14 Hall sensörünün çalışma karakteristiği ve genel yapısı 

Oldukça basit bir yapıya sahip olan Hall sensörleri, maliyetlerinin de düşük olması 
nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadırlar. En önemli sakıncaları ise, sıcaklığa olan 
duyarlılıkları, motorların içine yerleştirilmesi zorunluluğu, seri üretime uygun 
olmaması ve çözünürlüklerinin sınırlı olmasıdır. 

Bir fırçasız doğru akım motor sisteminde kullanılan Hall sensörlerinin, motorun sağa 
ve sola dönüşüne bağlı olarak ürettiği işaretler ve bu işaretler yardımıyla eviricideki 
güç anahtarlarının sürülmesine ilişkin kodlar Tablo 2.3’de verilmektedir. 

Tablo 2.3 Bir fırçasız doğru akım motor sisteminde kullanılan Hall sensörlerinin, 
motorun sağa ve sola dönüşüne bağlı olarak ürettiği işaretler ve bu işaretler 

yardımıyla eviricideki güç anahtarlarının sürülmesine ilişkin kodlar 
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2.6.2 Optik Kodlayıcı (Encoder) 

Optik algılayıcılarda hareketli parça disk şeklinde yapılmakta olup, üzerinde ışığı 
ileten şeffaf kısımlar ve ışığı iletmeyen koyu kısımlar bulunmaktadır. Artımsal ve 
mutlak olmak üzere iki temel yapıya sahiptirler. Artımsal algılayıcılar 1 bitlik çıkış 
vermektedirler. Kullanılacak elektronik devre ile bu çıkışlar sayılarak motorun 
konumu algılanır. Mutlak algılayıcılarda ise belirli bir noktaya göre motorun tam 
konumunu, hassasiyete göre 8 bit ya da 16 bit olarak verir. Bu tip algılayıcılar 
hareketi algılamak için tek yayıcı ve toplayıcı kullanmaktadır. Ancak hız ve yön 
algılanmak istenirse iki adet yayıcı ve toplayıcı çiftine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Artımsal algılayıcılar basit, ucuz ve kullanışlı yapıları nedeniyle mutlak algılayıcılara 
göre daha fazla kullanılmaktadır. 

Optik kodlayıcılar, biri hareketsiz, diğeri hareketli olan disklerden oluşmakta olup, 
ışık kaynağını geçirip geçirmemesine göre, açısal ya da doğrusal yer değiştirmeyi 
optik olarak algılayan algılayıcılardır. Işın demeti ilk önce %50 geçirgenliğe sahip 
olan durgun diskten geçerek hareketli diske ulaşır. Hareketli diskin ışığı geçiren 
kısımlarından geçip, optik sensörün ışığa duyarlı yüzeyine odaklanarak, elektriksel 
işarete dönüştürülür. Dolayısı ile hareketli diskin aralığı ne kadar dar ise, hareket o 
kadar hassasiyetle algılanabilir. 

Optik algılayıcıların dijital çıkış bilgisinden açısal hız değeri, çıkış darbelerinin 
sayılması veya darbe zamanlandırma yöntemiyle elde edilir. Çıkış darbelerinin 
sayılmasında, sayısal denetleyicinin örnekleme periyodu temel alınarak, sayısal 
denetleyicinin T örnekleme dönemindeki algılayıcı darbesi sayılır. Darbe 
zamanlandırma yönteminde ise, yüksek frekanslı saat işaretleri kullanılarak bir 
kodlayıcı dönemi ölçülür. Bu yöntem yardımıyla düşük hızlarında ölçülmesi 
mümkündür. 

Optik kodlayıcılar yüksek çözünürlükleri, yüksek kesinlikleri, dijital çıkışları ile 
sayısal kontrol sistemlerine uyumlulukları gibi üstünlüklerinden dolayı özellikle 
genel amaçlı endüstriyel uygulamalarda Hall sensörlerine nazaran daha fazla 
kullanılırlar. En önemli sakıncaları ise pahalı yapıları ve mekanik dayanımlarının az 
olmasıdır. 

2.6.3 Açı Algılayıcı (Resolver) 

Motor kontrolünde açı algılayıcılar oldukça yüksek hassasiyetlik ve doğruluk 
derecesine sahiptirler. Bu algılayıcılar sargılı bir rotor ve birbirine göre 900 faz 
farkıyla yerleştirilmiş iki stator sargısından oluşurlar. Rotora besleme gerilimi 
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verilerek döndürüldüğünde, stator sargılarında 90° faz farklı gerilimler endüklenir. 
Endüklenen bu gerilimlerin birbirine göre oranları alınarak rotor konumu yüksek 
kesinlik derecesinde elde edilir. Bir açı algılayıcının (resolver) genel yapısı Şekil 
2.15’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.15. Bir açı algılayıcının (resolver) genel yapısı 

Resolverlar, optik algılayıcılara göre oldukça yüksek mekanik dayanıma sahip 
olmalarına rağmen, maliyetlerinin yüksek olması en büyük sakıncalarıdır. 
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3. FDAM’NİN DURUM UZAY MATEMATİK MODELİ, BENZETİŞİM 

ALGORİTMALARI PID VE BULANIK MANTIK KONTROLÜ 

Tez çalışmasının bu bölümünde fırçasız doğru akım motor ve güç elektroniği 
besleme devresine ilişkin durum uzayı matematik modeli, bu modelden 
yararlanılarak gerçekleştirilen FDAM’nin MATLAB/Simulink ortamında 
gerçekleştirilen benzetişim algoritmaları ve performans sonuçları, Simulink PID 
(Orantı-İntegral-Türev) hız kontrol blok diyagramı ve performans sonuçları, 
MATLAB bulanık mantık toolbox yardımıyla gerçekleştirilen hız ve akım bulanık 
kontrol algoritmaları temel nitelikleriyle ele alınmıştır. 

3.1 Motor ve Güç Elektroniği Besleme Devresine İlişkin Durum Uzayı 

Matematik Modeli 

Tez çalışmasının bu kısmında, üç fazlı yüzey mıknatıslı bir fırçasız doğru akım 
motorunun, çeşitli çalışma koşullarındaki geçici ve kararlı hal performansını elde 
etmeye yönelik matematik modeli kurulmaktadır. Modelde kullanılan yaklaşım 
durum uzayı tekniğidir. Bu model daha sonraki simulasyon modellerinin 
oluşturulmasında temel teşkil edecektir. Sistemin doğrultucu ve filtre kısmı 
modellenmeden sabit bir doğru akım barası olarak kullanılmaktadır.  

Sinüzoidal beslemeli sürekli mıknatıslı fırçasız motorların sayısal benzetiminde 
genellikle, d-q eksen yaklaşımları ve durum uzay teknikleri kullanılmaktadır. Ancak 
trapezoidal fırçasız doğru akım motorlarının kontrol stratejisi, besleme şartları ve 
endüklenen gerilim dalga şekli tasarımdan tasarıma farklılık gösterdiğinden, esneklik 
sağlaması açısından durum uzayı modeli ve zaman domeninde adım adım sayısal 
çözüm yaklaşımı belirgin avantajlara sahiptir [35]. 

Geliştirilen matematik model motorun kutup sayısı, sargı şekli, rotor yapısı ve güç 
elektroniği devresinde kullanılan anahtar elemanların cinsinden bağımsızdır. Rotor 
yüzey mıknatıslı olduğundan, çıkık kutuplu bir yapı söz konusu olmadığından faz 
sargılarının öz ve karşıt endüktans değerleri yaklaşık olarak sabittir ve rotor 
konumundan bağımsızdır. Aynı zamanda modelde motorun doymasız bölgede 
çalıştığı kabul edilmekte ve güç elektroniği devresi anahtar elemanları ideal anahtar 
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olarak kabul edilmektedir. Sisteme ilişkin model dördüncü dereceden olup, durum 
değişkenleri üç faz akımı ve motor hızıdır. Çıkış büyüklükleri bu durum değişkenleri 
ve kaynak cinsinden ifade edilmektedir. Böylece rotor konumuna bağlı olarak her bir 
konum için, genel devre analizi teorisinden yararlanılarak diferansiyel denklem 
takımları elde edilmiştir. 

Motor ve güç elektroniği besleme devresinin durum uzayı modeli oluşturulurken, 
devre topolojisinin her bir rotor konumuna endeksli olarak iletim ve komutasyon 
diferansiyel denklemleri elde edilmektedir. Fırçasız doğru akım makinasının 120° 
iletim koşulu gereği, üç fazdan ikisi iletimdeyken, komutasyon aralığında üç fazdan 
da akım akmaktadır. Çalışma ilkesi gereği uygun anahtar çiftinin iletimi sona 
erdiğinde, aşağıdaki komutasyon tablosunda verildiği gibi, sırası gelen fazın devreye 
girmesi sağlanarak, moment üretiminde süreklilik sağlanmaktadır.  

Komutasyon gereğince kesime giren faz sargısının akımı, kesime giren güç 
anahtarının eşlenik diyotu üzerinden yolunu tamamlayarak doğru akım barasına geri 
dönmeye zorlanır ve böylelikle söndürülür. Bu sistemin en önemli özelliği her 
60°’lik elektriksel açıda bir komutasyon oluşmakta ve her bir faz sargısı 120° 
iletimde kalmaktadır. Stator sargılarında endüklenen gerilim aynı zamanda 
komutasyon içinde uygun referans oluşturmaktadır. Rotor sürekli mıknatısı ile stator 
beslemesi arasındaki en uygun durum, endüklenen gerilimin düz bölgesinde 
oluşacaktır. Bu açıdan FDAM’li tahrik sistemlerinde her faz sargısının bir elektriksel 
çevrim boyunca 120° iletimde kalması karakteristik bir özellik olarak ortaya 
çıkmaktadır. Üç fazlı fırçasız doğru akım motoruna ilişkin eşdeğer devre yapısı DA 
bara gerilimi ve evirici güç anahtarlarını da kapsayacak şekilde Şekil 3.1’de 
gösterilmektedir. Tablo 3.1’de ise bir elektriksel çevrim için rotor konumuna bağlı 
komutasyon aralıkları verilmektedir. 

 

Şekil 3.1 Üç fazlı fırçasız doğru akım motoruna ilişkin eşdeğer devre yapısı 
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Tablo 3.1 Bir elektriksel çevrim için rotor konumuna bağlı komutasyon aralıkları 

Rotor Konumu İletimdeki Anahtar Çifti Denklem Numarası 

26
πθπ

<< e  S1-S6 (3.1) 

6
5

2
πθπ

<< e  S1-S2 (3.2) 

6
7

6
5 πθπ

<< e  S3-S2 (3.3) 

2
3

6
7 πθπ

<< e  S3-S4 (3.4) 

6
11

2
3 πθπ

<< e  S5-S4 (3.5) 

66
11 πθπ

<< e  S5-S6 (3.6) 

 

Sistemin bir elektriksel çevrim boyunca, yani altı adımlı komutasyon ve iletim 
eşdeğer devresi elde edilerek, devre analizi teorisi yardımıyla motoru modelleyen 
durum uzayı diferansiyel denklemleri çıkartılmaktadır. Bu amaçla ilk komutasyon 
adımının ayrıntılı irdelenmesi yapılırken, diğer adımlar içinse sadece sonuç olarak 
elde edilen diferansiyel denklemler verilecektir. 

S5-S6 besleme adımından, S1-S6 adımına geçiş, matematik modelin 

oluşturulmasında ayrıntılı olarak incelenecektir. Rotor konumunun 
26
πθπ

<< e  

aralığındaki eşdeğer devreye ilişkin iletim (kırmızı ok) ve komutasyon (mavi ok) 
anları Şekil 3.2’de gösterilmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi bu adımda, iletimden 
çıkan C fazı yerini A fazına bırakmaktadır. Bu rotor konumunda komutasyon 
devresi, C fazı akımının söndürülmesi sırasında oluşan eşdeğer devreye karşılık 
düşmektedir. Bu durumda S6 anahtarı tüm adım boyunca iletimde, S5 henüz 
kesimdeyken S1 anahtarı iletime geçmek üzeredir. C fazında biriken manyetik enerji, 
faz akımının D2 diyotu üzerinden akmaya zorlanmasıyla söndürülmektedir. 
Dolayısıyla bu eşdeğer devre sistemi C faz akımı sıfır oluncaya kadar geçerliliğini 
koruyacaktır. İletim ve komutasyon çevre denklemleri ve yıldız düğüm noktası 
denklemi yardımıyla bu adım için gerekli olan diferansiyel denklemler elde 
edilmektedir. 
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Şekil 3.2 Rotor konumunun 
26
πθπ

<< e  aralığındaki eşdeğer devreye ilişkin iletim 

(kırmızı ok) ve komutasyon (mavi ok) anları 

Yıldız noktasına göre yazılan düğüm denklemine göre, üç faz akımı toplamı sıfırdır. 

 

0=++ cba iii                   (3.7) 

dt
diMLRiEE

dt
diMLRi b

bbc
c

c )()(0 +−−−+++=              (3.8) 

dt
diMLRiEE

dt
diMLRiV b

bba
a

ad )()( +−−−+++=             (3.9) 

(3.7) numaralı düğüm denkleminden C faz akımı çekilip (3.8) denkleminde yerine 
koyulursa, 

[ ]bcab
ba EERiRi

MLdt
di

dt
di

+−+
+

−−= 2
)(

12            (3.10) 

bağıntısı elde edilir. A faz akımının türev ifadesi (3.10 nolu denklem), (3.9) numaralı 
denklemde yerine koyulursa, 

[ ]bcabd
b EEERiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−−

+
=            (3.11) 
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bağıntısı elde edilir. B faz akımının türevini içeren bu denklem (3.10) numaralı 
denklemde yerine koyulursa, 

[ ]acbad
a EEERiV

MLdt
di

232
)(3

1
−++−

+
=            (3.12) 

bağıntısı elde edilir. Yıldız noktası düğüm denkleminden, 

0=++
dt
di

dt
di

dt
di cba                (3.13) 

[ ]cbacd
c EEERiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−−

+
=            (3.14) 

C faz akımının türev bağıntısı elde edilir. (3.11), (3.12) ve (3.14) bağıntıları fırçasız 

doğru akım motor sisteminin, 
26
πθπ

<< e  rotor elektriksel açısı konum aralığı 

durumundaki, komutasyon süresince faz akımlarına ilişkin durum denklemleri olarak 
tanımlanır. 

C fazı sargısından geçen akımın sıfırlanmasından sonra, şekildeki kırmızı oklar ile 
gösterilen eşdeğer devre geçerli olacaktır. S1-S6 anahtarlarının iletimi sırasında C faz 
akımı sıfırlanmış olduğundan yıldız noktası düğüm denklemi, 

0=+ ba ii                 (3.15) 

olacaktır. Kırmızı oklar ile verilen çevre denklemi yazılarak, A faz akımının değeri, 
B faz akımı cinsinden yerine koyulursa, 

[ ]babd
b EERiV

MLdt
di

−+−−
+

= 2
)(2

1             (3.16) 

[ ]abad
a EERiV

MLdt
di

−+−
+

= 2
)(2

1             (3.17) 
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bağıntıları elde edilir. (3.16) ve (3.17) bağıntıları fırçasız doğru akım motor 

sisteminin, 
26
πθπ

<< e  rotor elektriksel açısı konum aralığı için, iletim süresince faz 

akımlarına ait durum denklemleri olarak tanımlanır. 

Sistemin bu adımındaki matematik modelinin tamamlanması için, mekanik ucuna 
ilişkin diferansiyel denkleminde yazılması gereklidir. Mekanik yana ilişkin 
diferansiyel denklem tüm besleme adımları için geçerlidir ve aşağıdaki gibi ifade 
edilir. 

ωω B
dt
djMM ym +=−               (3.18) 

( )[ ]ωω
Ymym

ym

BBMM
JJdt

d
+−−

+
=

)(
1             (3.19) 

Fırçasız doğru akım motorunda ani değer olarak motor momenti, 

ccbbaam ikikiktM ++=)(               (3.20) 

denklemiyle tanımlanır. 

Diğer besleme adımlarındaki, elektriksel ve mekanik yana ilişkin durum denklemleri 
benzer şekilde çıkartılabilir. 

İkinci besleme adımına ait eşdeğer devrelerden, 

6
5

2
πθπ

<< e  rotor konum aralığı için komutasyon denklemleri: 

( )[ ]acbad
a kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−

+
= ω            (3.21) 

( )[ ]bcabd
b kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−

+
= ω            (3.22) 

( )[ ]cbacd
c kkkRiV

MLdt
di

232
)(3

1
−++−−

+
= ω            (3.23) 
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[ ]yccbbaa Mikikik
Jdt

d
−++=

1ω              (3.24) 

6
5

2
πθπ

<< e  rotor konum aralığı için iletim denklemleri: 

( )[ ]acad
a kkRiV

MLdt
di

−+−
+

= ω2
)(2

1             (3.25) 

0=bi                  (3.26) 

( )[ ]cacd
c kkRiV

MLdt
di

−+−−
+

= ω2
)(2

1             (3.27) 

[ ]yccaa Mikik
Jdt

d
−+=

1ω               (3.28) 

Üçüncü besleme adımına ait eşdeğer devrelerden, 

6
7

6
5 πθπ

<< e  rotor konum aralığı için komutasyon denklemleri: 

( )[ ]acbad
a kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−−

+
= ω            (3.29) 

( )[ ]bcabd
b kkkRiV

MLdt
di

232
)(3

1
−++−

+
= ω            (3.30) 

( )[ ]cbacd
c kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−−

+
= ω            (3.31) 

[ ]yccbbaa Mikikik
Jdt

d
−++=

1ω              (3.32) 

6
7

6
5 πθπ

<< e  rotor konum aralığı için iletim denklemleri: 
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0=ai                  (3.33) 

( )[ ]bcbd
b kkRiV

MLdt
di

−+−
+

= ω2
)(2

1             (3.34) 

( )[ ]cbcd
c kkRiV

MLdt
di

−+−−
+

= ω2
)(2

1             (3.35) 

[ ]yccbb Mikik
Jdt

d
−+=

1ω               (3.36) 

Dördüncü besleme adımına ait eşdeğer devrelerden, 

2
3

6
5 πθπ

<< e  rotor konum aralığı için komutasyon denklemleri: 

( )[ ]acbad
a kkkRiV

MLdt
di

232
)(3

1
−++−−

+
= ω            (3.37) 

( )[ ]bcabd
b kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−

+
= ω            (3.38) 

( )[ ]cbacd
c kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−

+
= ω            (3.39) 

[ ]yccbbaa Mikikik
Jdt

d
−++=

1ω              (3.40) 

2
3

6
5 πθπ

<< e  rotor konum aralığı için iletim denklemleri: 

( )[ ]abad
a kkRiV

MLdt
di

−+−−
+

= ω2
)(2

1             (3.41) 
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( )[ ]babd
b kkRiV

MLdt
di

−+−
+

= ω2
)(2

1             (3.42) 

0=ci                  (3.43) 

[ ]ybbaa Mikik
Jdt

d
−+=

1ω               (3.44) 

Beşinci besleme adımına ait eşdeğer devrelerden, 

6
11

2
3 πθπ

<< e  rotor konum aralığı için komutasyon denklemleri: 

( )[ ]acbad
a kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−−

+
= ω            (3.45) 

( )[ ]bcabd
b kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−−

+
= ω            (3.46) 

( )[ ]cbacd
c kkkRiV

MLdt
di

232
)(3

1
−++−

+
= ω            (3.47) 

[ ]yccbbaa Mikikik
Jdt

d
−++=

1ω              (3.48) 

6
11

2
3 πθπ

<< e  rotor konum aralığı için iletim denklemleri: 

( )[ ]acad
a kkRiV

MLdt
di

−+−−
+

= ω2
)(2

1             (3.49) 

0=bi                  (3.50) 

( )[ ]cacd
c kkRiV

MLdt
di

−+−
+

= ω2
)(2

1             (3.51) 
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[ ]yccaa Mikik
Jdt

d
−+=

1ω               (3.52) 

Altıncı ve son besleme adımına ait eşdeğer devrelerden, 

66
11 πθπ

<< e  rotor konum aralığı için komutasyon denklemleri: 

( )[ ]acbad
a kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−

+
= ω            (3.53) 

( )[ ]bcabd
b kkkRiV

MLdt
di

232
)(3

1
−++−−

+
= ω            (3.54) 

( )[ ]cbacd
c kkkRiV

MLdt
di

23
)(3

1
−++−

+
= ω            (3.55) 

[ ]yccbbaa Mikikik
Jdt

d
−++=

1ω              (3.56) 

66
11 πθπ

<< e  rotor konum aralığı için iletim denklemleri: 

0=ai                  (3.57) 

( )[ ]bcbd
b kkRiV

MLdt
di

−+−−
+

= ω2
)(2

1             (3.58) 

( )[ ]cbcd
c kkRiV

MLdt
di

−+−
+

= ω2
)(2

1             (3.59) 

[ ]yccbb Mikik
Jdt

d
−+=

1ω               (3.60) 



 50

Tüm sisteme ait durum uzayı modelinin tamamlanması için her faz sargısında 
endüklenen gerilimlerin de her besleme adımı için tanımlanması gereklidir. Faz 
sargılarında, yıldız noktası referans olmak üzere endüklenen gerilimin ani değeri 
motor sabiti, rotor açısal hızı ve konumun fonksiyonudur. Fırçasız doğru akım 
motorunda, motor sabiti rotor konumuyla değişmektedir. Bu doğrultuda 
genelleştirilmiş matematik model ifadesine uygun olarak, faz sargılarında 
endüklenen gerilim birim hız için aşağıdaki denklemlerde tanımlanmaktadır. 

Fırçasız doğru akım motorunda faz sargılarında endüklenen gerilim, tepe bölgesi 
genişliğinin fonksiyonu olarak her besleme adımı için modellenebilir. Endüklenen 
gerilim dalgasında tepe bölgesinin elektriksel açı cinsinden genişliği β  (radyan) 

olmak üzere, faz sargılarında endüklenen gerilim, bir elektriksel periyot boyunca 
aşağıda verilen analitik bağıntılar doğrultusunda değişecektir.  

A fazı motor sabiti değişimi: 

αθ << e0      
α
θ e

a
k

k =           (3.61) 

( )βαθα +<< e     kka =            (3.62) 

( ) ( )απθβα +<<+ e    
( )
α

πθ −−
= e

a
k

k          (3.63) 

( ) ( )βαπθαπ ++<<+ e    kka −=           (3.64) 

( ) πθβαπ 2<<++ e    
( )

α
πθ 2−

= e
a

k
k          (3.65) 

B fazı motor sabiti değişimi: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −<< απθ

3
20 e     kkb −=           (3.66) 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−<<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − βαπθαπ

3
5

3
2

e   
α

πθ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= 3
2

e

b

k
k          (3.67) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −<<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −− απθβαπ

3
5

3
5

e   kkb =            (3.68) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−<<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − βαπθαπ

3
8

3
5

e   
α

πθ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

= 3
5

e

b

k
k          (3.69) 

πθβαπ 2
3

8
<<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −− e    kkb −=           (3.70) 

C fazı motor sabiti değişimi: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −<< απθ

3
0 e     kkc =            (3.71) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−<<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − βαπθαπ

3
4

3 e   
α

πθ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

= 3e

c

k
k          (3.72) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −<<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −− απθβαπ

3
4

3
4

e   kkc −=           (3.73) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−<<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − βαπθαπ

3
7

3
4

e   
α

πθ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= 3
4

e

c

k
k          (3.74) 

πθβαπ 2
3

7
<<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −− e    kkc =            (3.75) 
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Bu tezde, teorik ve deneysel çalışması gerçekleştirilen fırçasız doğru akım motoruna 
ilişkin eşdeğer devre parametre değerleri ve endüklenen gerilim dalgasında tepe 
bölgesinin elektriksel açı değerleri aşağıda verilmektedir. 

VV

A
Nm

rad
Vsk

mHM
mHL

R

s 220
30
120

228,1

06,2
808,4
703,2

=
=

=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

=
=

Ω=

o

o

α

β

 

3.2 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Benzetişimi ve Performans Sonuçları 

Fırçasız doğru akım motorunun yukarıda belirtilen elektriksel ve mekanik yana 
ilişkin matematik modeli Matlab/Simulink benzetim programında kullanılarak, 
sistem blok diyagramları elde edilip benzetişimi gerçekleştirilmiş ve performans 
sonuçları elde edilmiştir. Simulink bloklarının çözümünde, Ode113 benzetişim 
parametresi ve değişken adımlar kullanılmıştır. 

Simulink benzetim modelinde, sisteme ait durum denklemlerinden yararlanılarak, 
rotor konumuna endeksli diferansiyel denklem takımları elde edilmiştir. Bu denklem 
takımları ve her faz sargısında endüklenen gerilimler bir bütün halinde ele alınarak, 
her bir komutasyon aralığı için iletimde olan faz akımları Simulink blokları halinde 
ifade edilmiştir. Motor katsayıları ve elde edilen faz akımlarından da yararlanılarak 
motorun üretmiş olduğu moment bilgisi elde edilmiştir. Elde edilen moment ve genel 
hareket denkleminden yola çıkılarak elde edilen hıza ilişkin diferansiyel denklemden, 
dönüşüm blokları yardımıyla konum bilgisi elde edilmiştir. Şekil 3.3’de bir fırçasız 
doğru akım motorunun Simulink ortamında hazırlanmış benzetim modeli 
görülmektedir. Sisteme ait benzetişim modeli kurulurken, faz akımları, endüklenen 
gerilimler, parametreler, darbe genişlik modulasyonu (PWM), hareket denklemi, 
motor katsayı denklemi ve dönüşüm alt blokları kullanılmıştır. Bu alt blokların 
ayrıntıları tez içinde verilmemektedir. Bu model, ileriki bölümlerde açıklanacağı gibi 
algılayıcısız kontrol algoritmalarında kullanılarak, teorik olarak komutasyon 
noktalarının elde edilmesinde temel oluşturacaktır. Motor faz akımları ve endüklenen 
gerilimlerin zamana göre değişim grafikleri Şekil 3.4 – 3.6’da verilmiştir. 
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Şekil 3.3 Fırçasız doğru akım motorunun Matlab / Simulink blok diyagramı 

 

 

Şekil 3.4 A faz akımı ve endüklenen gerilimin zamana göre değişim grafiği 



 54

 

Şekil 3.5 B faz akımı ve endüklenen gerilimin zamana göre değişim grafiği 

 

Şekil 3.6 C faz akımı ve endüklenen gerilimin zamana göre değişim grafiği 
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Şekil 3.7 Hızın zamana göre değişim grafiği 

Motor hızının zamana göre değişim grafiği Şekil 3.7’de, A fazı ve toplam elektriksel 
momentin değişim grafikleri ise Şekil 3.8 ve 3.9’da verilmektedir. 

 

Şekil 3.8 A fazı elektriksel momentinin zamana göre değişim grafiği 
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Şekil 3.9 Toplam elektriksel momentin zamana göre değişim grafiği 

3.3 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Simulink PID ve Bulanık Kontrol Modeli 

Fırçasız doğru akım motorunun Simulink modelinde hız ve akım kontrolünün 
gerçekleştirilmesi için PID (Orantı-İntegral-Türev) ve Bulanık mantık (Fuzzy Logic) 
kontrol algoritmaları kullanılmıştır. PID kontrol modelleme işlemi Simulink 
ortamında, klasik kontrol algoritmaları ve fırçasız doğru akım motor modeli 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Modellere ilişkin Simulink kontrol blok 
diyagramları ve performans sonuçları aşağıdaki şekillerde verilmektedir. Bulanık 
mantık kontrol algoritmalarının geliştirilmesi içinde Matlab Fuzzy Logic Toolbox’ı 
kullanılmıştır. Toolbox da gerçekleştirilen bulanık kontrol algoritmaları Simulink 
içine yerleştirilerek değişik yükleme durumları için hız ve akım kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Fırçasız doğru akım motorunun hızlı kontrol prototiplemesi 
(Rapid Control Prototyping), hız ve akım kontrolü için, Matlab/Simulink bloklarıyla 
uyumlu olarak çalışan, Simulink bloklarını direkt olarak C koda çevirip, işaret işleme 
prosesörünün ihtiyaç duyduğu kontrol işaretlerini üreten dSPACE DS2201 dijital 
işaret işleme birimi kullanılmıştır. 
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3.3.1 Fırçasız Doğru Akım Motorunun PID Kontrol Modeli 

Klasik kontrol algoritmasında kullanılan PID hız kontrol katsayılarının belirlenmesi 
MATLAB optimizasyon biriminin kullanımıyla gerçekleştirilmiş ve deneme yanılma 
yöntemi kullanılarak bu değerlerin en iyi kontrolör katsayıları olduğu sonucuna 
varılmıştır. Orantı, integral ve türev kazancına ilişkin hız kontrol katsayıları: 

Kp: Orantı kazancı      : 1200 

KI  : İntegral kazancı    : 4 

KD : Türev kazancı      : 60 

olarak belirlenmiştir. PID kontrolöre ilişkin transfer fonksiyonu ve giriş-çıkış blok 
diyagramı Şekil 3.10’da verilmiştir. 

 

D
I

p sK
s

KKsT ++=)(               (3.76) 

 

Şekil 3.10 PID kontrolör giriş-çıkış blok diyagramı 

 

Yukarıda verilen PID kontrolör katsayılarının kullanımıyla gerçekleştirilen Simulink 
blok diyagramı ve benzetim sonuçları Şekil 3.11 ve 3.12’de verilmektedir. 
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Şekil 3.11 Fırçasız doğru akım motorunun Simulink ortamında gerçekleştirilen PID 
hız kontrol blok diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.12 Simulink PID hız kontrolörünün, fırçasız doğru akım motor hızını 52 d/d 
lık referans hıza yerleştirmesine ilişkin hız-zaman grafiği 
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3.3.2 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Bulanık Kontrol Modeli 

1965 yılında Zadeh tarafından matematiksel bir düşünce olarak ortaya atılmış olan 
bulanık mantık kontrol yöntemi, klasik mantığın (PID) yetersiz kaldığı sistemlerde 
kullanılabilecek en yaygın akıllı kontrol yöntemlerinden biridir. Özellikle sistemin 
matematiksel modelinin oluşturulamadığı ya da çok zor oluşturulduğu, lineer 
olmayan, insan sezgi ve tecrübelerinin ağır bastığı durumlarda olumlu sonuçlar veren 
bulanık mantık kontrol yöntemi tercih edilmektedir. Kontrol işlemi, hazırlanan 
sisteme özgü kural tablosunu kullanan neden-sonuç ilişkisi ile sağlanmaktadır. Diğer 
bir ifadeyle, denetlenecek sisteme ait karmaşık modelleri kullanmak yerine, sistem 
davranışını izlemeyi esas almaktadır. 

Dilsel ifadeleri kullanan bulanık kontrolörler üç ana kısımdan oluşur: 

1. Bulanıklaştırma (Fuzzification): Dış dünyadan elde edilen kesin bilgilerin üyelik 
fonksiyonları cinsinden ifade edilmesidir. 

2. Kural Tabanı (Fuzzy Inference): Sistem hakkındaki deneyim ve bilgi birikimine 
dayanılarak uygun kuralların oluşturulması işlemidir. 

3. Durulaştırma (Defuzzification): Bulanık değerlerin tekrar kesin değere 
dönüştürüldüğü işlemdir (Şekil 3.13). 

Bulanık mantık denetleyici ile fırçasız doğru akım makinasının doğrusallıktan uzak 
olan karmaşık matematik modelinin kurulması veya kullanılmasına gerek 
duyulmadan uygun üyelik fonksiyonları ve kural tabloları oluşturularak basit, cevabı 
hızlı ve karar verebilen bir hız kontrolü gerçekleştirilebilmektedir. Bunun sonucunda, 
klasik yöntemlerin hız kontrolünde gereksinim duyduğu, motorun s ve z-
domenlerindeki karmaşık; ancak, tam olarak gerçek sisteme ait olamayan 
modellerinin kurulması ve kullanılması gereği ortadan kaldırılmıştır. 

 

Şekil 3.13 Bulanık kontrolör genel yapısı 
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Şekil 3.14 FDAM Simulink bulanık kontrol blok diyagramı 

Fırçasız doğru akım motorunun bulanık mantık kontrolüne ilişkin Simulink blok 
diyagramı ve Matlab Fuzzy Logic Toolbox’ın da gerçekleştirilen akım ve hıza ilişkin 
kural tabanları ve üyelik fonksiyonları Şekil 3.14 – 3.20’de verilmektedir [36, 37]. 

 

Şekil 3.15 Hız hatasına ilişkin üyelik fonksiyonları (e) 
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Şekil 3.16 Hız hatasının değişimine ilişkin üyelik fonksiyonları (ce) 

 

Şekil 3.17 Hesaplanan, uygulanan gerilimler değişimine ilişkin üyelik fonksiyonları 

 

Şekil 3.18 Akıma ilişkin üyelik fonksiyonları 
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Şekil 3.19 Bulanık hız kontrolörüne ilişkin kural tabanı 

 

Şekil 3.20 Bulanık akım kontrolörüne ilişkin kural tabanı 

Fırçasız doğru akım motorunun değişik yük durumlarında, 52 d/d lık bir referans 
hızda dönmesinin gerçekleştirildiği, bulanık mantık kontrolör çıkışları Şekil 3.21 ve 
3.22’ de verilmektedir. FDAM bulanık kontrol sisteminde, başlangıçta referans hız 
ile o andaki gerçek hız arasındaki fark hesaplanarak hata (e) elde edilmektedir. Bir 
önceki zaman dilimindeki hata ile o andaki hatanın farkından hatanın değişimi (ce) 
hesaplanmaktadır. Elde edilen hata ve hatanın değişimi Bulanık Hız Kontrolörünün 
girişini oluşturmaktadır. Bu değerlere göre kontrolörden hatanın değişimi (cvi) çıkışı 
elde edilmektedir. Bu değerin doğrudan motora uygulanıp uygulanmayacağı ise 
Bulanık Akım Kontrolörü tarafından belirlenmektedir. Faz akımlarının maksimum 
değerinin giriş olarak kullanıldığı ikinci kontrolör, akımın sınır değerin üzerine 
çıkmasını engelleyecek bir gerilim değişimi (cv) üretmektedir. Ancak bu gerilim 
değişim değeri, bir geciktirici blok ve anahtar yardımıyla 0.05 saniyede bir sisteme 
uygulanabilmektedir. En son aşamada akım kontrolöründen hesaplanan gerilim 
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değişimi bir önceki gerilim değeri ile toplanarak fırçasız doğru akım motoruna 
uygulanmaktadır. 

 

Şekil 3.21 52 d/d referans hızda yük değişimine karşılık bulanık kontrolör cevabı 

 

Şekil 3.22 Moment değişim grafiği
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4. SÜREKLİ MIKNATISLI FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MAKİNASININ 

KONUM ALGILAYICISIZ HIZ KONTROL YÖNTEMLERİ 

Tezin bu bölümünde sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım makinasının konum 
algılayıcısız hız kontrolüne ilişkin literatürde geçen yöntemler karşılaştırmalı olarak 
ele alınmıştır. Konum algılayıcısız kontrole gereksinim duyulmasının nedenleri, daha 
önce geliştirilen yöntemler ilkesel olarak incelenerek, olumlu ve olumsuz yanları 
sunulmuştur. 

Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorları bir önceki bölümde belirtilen bütün 
üstünlüklerine rağmen, stator ve rotor akı senkronizasyonu için mekanik rotor 
konumu algılayıcılarından veya algılayıcısız kontrol algoritmalarından gelecek 
konum bilgisine ihtiyaç duyarlar. Sinüs biçimli akım ve gerilimli makinalarda, 
konum yüksek hassasiyetli konum algılayıcılarıyla, trapezoidal gerilim endüklenen 
makinalarda sargılar belirli durum ve aralıklarla kare dalga akımla beslendiğinden 
rotor konumunun elektriksel olarak 60° aralıklarla algılanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Konum algılayıcıların özellikle uygulama, performans, seri üretim ve 
maliyet açısından getirdiği sorunlar tahrik sistemlerinde ve uygulamalarda 
algılayıcısız kontrolü gereksinim haline getirmiştir. 

Algılayıcısız denetimin temel ilkesi, algılayıcı kullanılarak yapılan denetimde elde 
edilen konum bilgisinin, motorda rotor hızına ve konumuna bağlı olarak endüklenen 
gerilim veya akım dalga şeklinden çıkarılmasına dayanır. Literatürde, konum 
algılayıcılarından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi, 1970’li yıllarda General 
Electric firmasının fikirsel temelleri atmasıyla başlamış ve günümüze kadar rotor 
konumunun, mekanik konum algılayıcısız kontrolüne ilişkin birçok yöntem 
geliştirilmiştir. 

4.1 Konum Algılayıcısız Kontrolün Gerekçeleri 

Pratikte ve endüstriyel uygulamaların çoğunda, aşağıda sıralayabileceğimiz 
nedenlerden dolayı Hall sensörleri, enkoderlar ve resolverlar gibi mekanik konum 
algılayıcıların kullanımı, gerek sistemin toplam performansı açısından ve gerekse 
algılayıcılardan çıkabilecek güvenirlik, hassasiyet ve maliyet gibi sorunlar 
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gerekçesiyle mümkün olmamaktadır. Özellikle Hall sensörler, sıcaklığa duyarlı 
olduğundan, motorun 75°C nin altında çalışması sınırını ortaya çıkarırken, 
resolverlar doğru pozisyon bilgisinin elde edilmesi için özel harici devrelere ihtiyaç 
duymaktadırlar [38]. Enkoderlar ise genellikle 6000 d/d civarında hız sınırlamasına 
neden olurlar. Bazı hassas uygulamalarda ise herhangi bir pozisyon algılayıcısının 
motora monte edilmesi mümkün olmayabilir. Sisteme ilave bir donanım olarak gelen 
bu algılayıcılar, 

• Hacim ve ağırlığın artmasına, 

• Mekanik toleranslara, 

• Maliyetin artmasına, 

• Çalışma koşullarına bağlı olarak sistem hassasiyetinin artmasına, 

• Sistem güvenirliğinin azalmasına, 

• Bağlantı elemanlarının artmasına, 

• Gürültüye 

sebebiyet vermektedirler. 

Motor ve kontrol sistemi arasındaki bağlantı elemanlarının sayısının artmasına neden 
olan mekanik algılayıcılar, sistemin karmaşıklaşması ve maliyetin artması sonucunu 
doğurmaktadır. Bu durum sistemin bağlantı ve gürültü problemlerine olan 
hassasiyetini de arttırmaktadır. Özellikle ağırlık ve hacmin önemli olduğu uzay 
teknolojileri, tıp ve otomotiv gibi hassas uygulama alanlarında sorunlar 
yaratmaktadırlar. Algılayıcıların yapılarından ve mekanik dayanımlarından 
kaynaklanan hız sınırlamaları ise, yüksek hızlı uygulamalarda kullanımlarını 
engellemektedir. 

Hall sensörleri veya diğer optik algılayıcılar gibi motorun statoruna, belirli bir 
noktası referans alınarak yerleştirilen algılayıcılar, motorun üretimi, algılayıcının 
motora yerleşimi açısından mekanik yerleşim toleranslarına sahip olduklarından, 
bunların kullanımıyla belirli bir hata kabul edilmiş olur. Bu durum makinada 
elektriksel açı hatalarına neden olmaktadır. Konum algılayıcısından kaynaklanan bu 
gibi hatalar, yani konumun yanlış algılanması, eviricideki güç elektroniği 
devresindeki anahtarlara yanlış komutasyon bilgisi olarak iletileceğinden, hataya 
bağlı olarak motor performansı etkilenir. Bunun dışında diğer bir sorunda 
algılayıcıların yerleştirilmesi ve yerleşim için stator ve rotorda yapılan değişikliklerin 
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seri üretim aşamasında ortaya çıkardığı sorunlar ve giderilmesi için artan maliyet ve 
zaman kaybıdır. 

Kullanılan algılayıcıların anma çalışma koşullarından kaynaklanan sınırlamalar 
uygulamada algılayıcı kullanımını güçleştirerek çözümü daha pahalı hale getirebilir. 
Algılayıcı seçiminin uygulama maliyetine göre düşünülmesi ve seçilmesi gereklidir. 
Hall etkili sensörler, ortam sıcaklığına duyarlı olduğundan sistemin 75 °C nin altında 
çalışması sınırını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle otomotiv sektörü ve endüstriyel 
uygulamalarda çevresel koşulların etkinliği düşünüldüğünde, algılayıcısız kontrole 
olan ihtiyaçta artmaktadır. 

Mekanik konum algılayıcıları kontrol sistemi içinde hareketli ortamda 
bulunduğundan en az güvenilir elemanlardan biridir. Özellikle mıknatıslı motorlarda 
motorun performansını doğrudan etkileyen ve kontrol algoritması içinde bütün 
komutasyon bilgisinin, dönüşümlerin ve hesaplamaların rotor konumu ve algılayıcısı 
üstüne olması bu kontrol elemanını önemli hale getirmektedir. 

4.2 Konum Algılayıcısız Kontrol Yöntemleri 

Toplam sistem maliyetinin azaltılması ve güvenirliğin arttırılması için en önemli 
yöntemlerden bir tanesi pahalı parçaları oluşturan mekanik pozisyon algılayıcılarının 
ortadan kaldırılmasıdır. FDAM’nin algılayıcısız kontrolünün geliştirilmesindeki ilk 
adım motor sargılarında endüklenen gerilimin (EMK) analizidir. Trapezoidal fırçasız 
motorlar için en popüler uygulanan yöntem, beslenmeyen faz sargısında endüklenen 
gerilimin analog olarak ölçülmesi ve ötelenmesidir. Fırçasız doğru akım 
motorlarında algılayıcıların yarattığı sorunların çözümü için son 20 yıl içersinde 
birçok algılayıcısız sürücü çözümleri üretilmiş ve temel sorunları ortan kaldırmak 
için çalışmalar günümüzde de hızla devam etmektedir [39]. 

4.2.1 Motorda endüklenen hareket gerilimi (EMK) ölçümüne dayanan 

algılayıcısız kontrol yöntemleri 

Endüklenen hareket geriliminin algılanmasına dayanan yöntemlerin temel ilkesinde 
iki faz beslemeli, 60o lik komutasyon aralığına sahip motorlarda kesimde ya da 
enerjili olmayan fazda endüklenen gerilimin ölçülüp işlenmesine ve bu gerilimden 
rotor konum ve bir sonraki komutasyon bilgisinin çıkarılmasına dayanır. Fırçasız 
doğru akım motorunun devre modeli Şekil 4.1’de verilmektedir. FDAM’nin gerilim 
ifadesi ve motor dinamiğine ilişkin matris model: 
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Şekil 4.1 FDAM’nin devre modeli 
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V : faz gerilimi 

i : faz akımı 

R : faz direnci 

L : faz endüktansı 
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E : endüklenen gerilim 

Me, ML : endüklenen elektriksel moment ve yük momenti 

Θr , ωr : açısal konum ve açısal hız 

B : sürtünme katsayısı 

J : eylemsizlik katsayısı 

 

 

Şekil 4.2 Endüklenen gerilimin doğrudan ölçümü 

Endüklenen gerilimin doğrudan ölçümü yıldız noktasında nötr hattı gerektirmesi ve 
manyetik devredeki doyma etkileri bakımından çeşitli problemlere sahip olduğundan 
aşağıda şekli verilen endüklenen hareket gerilimi ölçümü, yalnızca uç gerilimlerinin 
ölçümünü gerektirdiğinden daha çok tercih edilir. Bu yöntem daha çok kalitesi düşük 
sargılarda (demir içeren) ve ağır yüklerde uygulanabilir. Yöntemin güvenirliği ve 
gerçeklenebilirliği işaretlerin ölçümüne bağlıdır. Endüklenen hareket gerilim 
değerinin hızla beraber artması veya azalmasından dolayı bu yöntem belirli bir 
minimum hıza kadar uygulanabilir. Bu kritik hız anma hızının %5’i civarındadır [40–
42]. Endüklenen gerilimin ölçümüne ilişkin modeller Şekil 4.2 ve 4.3’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.3 Endüklenen gerilimin ölçümü 
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4.2.1.1 Sıfır geçiş noktasının algılanması ve ötelenmesi yaklaşımı 

Bu yöntemde, rotor hareketiyle beslenmeyen fazda endüklenen hareket geriliminden 
algılanan sıfır geçiş noktaları, ideal durumda, sıfır geçiş noktasından elektriksel 
olarak 30o ileride olan bir sonraki komutasyon noktasının belirlenmesi için rotor 
hızına bağlı olarak ötelenir (Şekil 4.4 ve 4.6). Bu yöntemdeki temel eksiklik, kalkış 
anında ve özellikle düşük hızlarda endüklenen gerilimin düşük olmasından dolayı 
algılama işlemi doğru olarak gerçekleşememektedir. Bu durumda, bu yöntemin 
uygulanabilmesi için ek bir kalkışa gereksinim duyulması sonucunu doğurmaktadır. 

1985 yılında Kenichi Lizuka ve arkadaşları tarafından, endüklenen gerilimin 
algılanması ile algılayıcısız kontrolün gerçekleştirilmesi ilk defa önerilmiş ve 
gerçekleştirilmiştir. Bu teknikte uç gerilimleri ve nötr geriliminin ölçülmesiyle 
endüklenen gerilimler belirlenmiş, daha sonra endüklenen gerilimden elde edilen 
sıfır geçiş noktalarına 30 derece faz kaydırması yapılarak güç anahtarlarının sıralı 
olarak düzgün bir şekilde sürülmesi sağlanmıştır. Endüklenen gerilimler ilk önce 
üçgen dalgalara dönüştürülüp, bu dalgalar nötr gerilimiyle karşılaştırılmıştır (Şekil 
4.5). Karşılaştırıcıların çıkışlarından anahtarlama sıraları elde edilmiştir [1, 43]. 

 

Şekil 4.4 Üç faz endüklenen gerilimleri ve komutasyon anları 

Bu yöntem oldukça basit ve sürekli hal çalışma durumu için oldukça pratiktir. 
Ancak, yapay nötr noktasının varlığı, gerilim bölücüye ve yüksek frekanslı 
gürültüden dolayı filtrelemeye gereksinim göstermektedir. Filtrelerin kullanılması 
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anahtarlama anlarında hıza bağımlı olarak gecikmeler yaratmakta, özellikle hızlanma 
ve yavaşlama esnasında pozisyon hataları üretmektedir.  

 

Şekil 4.5 Motor uç gerilimlerini kullanarak rotor pozisyon algılama devresi 

Bu yönteme dayalı teknikler kalkış ve geçici hal çalışmada sorunlar içermekte ve dar 
bir hız aralığında kullanılabilmektedir (1000–6000 d/d). Bu çalışmayı referans alan 
benzer algılayıcısız kontrol yöntemlerine ilişkin çalışmalar günümüze kadar süre 
gelmiştir.  

 

Şekil 4.6 Sıfır geçiş noktasından komutasyon anlarının elde edilmesi 
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Paul Kettle ve arkadaşları 1998 yılında, motorda beslenmeyen fazdaki endüklenen 
gerilimin algılanmasını referans alan, genişletilmiş Kalman filtreleme tekniğiyle 
fırçasız doğru akım motorunun algılayıcısız kontrolünü gerçekleştirmişlerdir. Daha 
önceki algılayıcısız kontrollerden farklı olarak Kalman filtreleme tekniğine dayalı bu 
yöntem, stator akım bilgisi gerektirmeyen, basit olarak dört tane direnç bölücü 
bağlantısına gereksinim duyulan bir yöntemdir [3, 44]. 

 

Şekil 4.7 Genişletilmiş Kalman filtreleme tekniğiyle algılayıcısız kontrol 
(simulasyon) 

Bu algoritma, klasik sıfır geçiş yaklaşımından farklı olarak ani pozisyon ve hız, 
bozucu moment bilgilerini sağlamaktadır. Algoritmaların gerçekleştirilmesi hızlı bir 
şekilde, ucuz bir DSP motor kontrolörüyle sağlanabilmektedir. Diğer sıfır geçiş 
yöntemleriyle karşılaştırıldığında, performans, verim, sistem dayanıklılığı 
bakımından üstünlüklere sahipken, akustik gürültü de oldukça azaltılmıştır. Kalkış 
yöntemi olarak açık çevrim algoritması kullanılmıştır Genişletilmiş Kalman 
filtreleme tekniğiyle algılayıcısız kontrolün gerçekleştilmesine ilişkin simulasyon ve 
deneysel sonuçlar Şekil 4.7 ve 4.8’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.8 Genişletilmiş Kalman filtreleme tekniğiyle algılayıcısız kontrol (deney) 
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Doo-Hee Jung ve In-Joong Ha 2000 yılında işaretlerin sıfır geçiş noktalarını 
kaydıran, eski yöntemlerin olumsuzluklarını ortadan kaldıracak yeni bir frekanstan 
bağımsız faz kaydırıcı kullanımıyla, fırçasız doğru akım motoru için bir algılayıcısız 
kontrol yöntemi geliştirmişlerdir [4] Sıfır geçiş noktasının belirlenmesinde kullanılan 
faz kaydırıcı Şekil 4.9 gösterilmektedir. Bu yöntem düşük maliyetlerde, sağlam bir 
yapıda, geniş bir hız bölgesinde ve değişik yük durumlarında hem sürekli halde hem 
de geçici hallerde iyi bir kontrol performansı göstermektedir. İşlemler düşük 
maliyetli ve basit bir mikroişlemci ile gerçekleştirilmektedir. Basit bir gerilim 
algılama devresine ihtiyaç duyulurken, herhangi bir özel kırpma (chopping) yöntemi 
kullanılmamaktadır. Ayrıca alan zayıflatma bölgesindeki kontrol işlemleri 
algılayıcısız kontrol algoritmasına kolayca yerleştirilebilmektedir. 

 

 

Şekil 4.9 Sıfır geçiş noktasının belirlenmesi için önerilen faz kaydırıcı 

2003 yılında Jionwen Shao ve arkadaşları daha önce gerçekleştirilen endüklenen 
gerilimin algılanması tekniğinden farklı bir yöntem önermişlerdir [5, 45, 46]. 
Geleneksel çalışmalarda, beslenmeyen fazdaki endüklenen gerilimi belirlemek için 
yapay bir nötr noktası kullanılmaktadır (Şekil 4.10). Dirençler yardımıyla oluşturulan 
yapay nötr noktasıyla, yıldız bağlı motor sargılarının yıldız noktası arasındaki 
potansiyel farkından sıfır geçiş noktaları elde edilir. Yapay nötr noktasının varlığı 
yüksek frekanslı gürültüler oluşturmakta, bu gürültülerden kurtulmak için de bir 
gerilim bölücü ve filtreleme kullanılmaktadır. Bunlar işarette sabit bir istenmeyen 
gecikmelere neden olmaktadır. Bu gecikme akım ile gerilimin çakışmasını bozmakta, 
bu da yüksek hızlarda komutasyon problemleri yaratmaktadır. Gerilim bölücü ise 
düşük hızlarda işaretin algılanabilirliğini azaltmaktadır. Özellikle kalkış anındaki 
gerilimin küçük olmasından dolayı kalkışta sorunlar yaşanması, bu metotların dar bir 
hız aralığında kullanılabilmesi sonucunu doğurmaktadır.  
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Şekil 4.10. Yapay nötr noktasının kullanımıyla endüklenen gerilimin algılanması 

Shao’nun önerdiği yöntemde motor nötr noktasının gerilimine ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Seçilen uygun bir PWM yöntemi ve algılamayla uç geriliminden, 
endüklenen gerilim doğrudan düzgün olarak elde edilmektedir. PWM işaretleri 
eviricinin üst kolundaki anahtarlara uygulanırken, alt koldaki anahtarlara adım 
fonksiyonu şeklinde sürekli olarak işaret uygulanmaktadır (Şekil 4.11). Endüklenen 
gerilimler ise, PWM işaretinin olmadığı periyotlarda algılanmaktadır. Üst kola 
uygulanan PWM’in mevcut olmadığı durumlarda, yani akım geribesleme diyotu 
üzerinden akarken ve herhangi bir anahtarlama gürültüsünün etkisi yokken, 
beslenmeyen fazın uç gerilimi doğrudan endüklenen gerilimle orantılıdır. Burada 
önemli olan nokta, nötr noktasının yerine toprak kullanılabilmekte, endüklenen 
gerilimin sıfır geçiş noktalarının belirlenmesi için nötr noktasının gerilim bilgisine 
ihtiyaç duyulmamaktadır. Motor uç geriliminden endüklenen gerilim bilgisi elde 
edildiğinden, endüklenen gerilimin sıfır geçiş noktası çok hassas olarak 
belirlenebilmektedir. Böylece bir yapay nötr noktasına, gerilim bölücüye, filtreye 
gereksinim duyulmadan geniş bir hız bölgesinde, basit ve kolay bir şekilde 
algılayıcısız kontrol gerçekleştirilmektedir (Şekil 4.12). 

 

Şekil 4.11 Endüklenen gerilimin doğrudan belirlenmesi için önerilen PWM yöntemi 
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Şekil 4. 12 Nötr noktası kullanılmadan endüklenen gerilimin sıfır geçişlerinin elde 
edilmesi 

cV  : Beslenmeyen C fazının uç gerilimi 

ce  : Beslenmeyen C fazında endüklenen gerilim 

nV : Motor nötr gerilimi 

olmak üzere, 

diyot üzerindeki gerilim düşümü ihmal edilirse, A fazının uç denkleminden: 

an e
dt
diLriV −−−= 0                  (4.6) 

anahtar (IGBT) gerilim düşümü ihmal edilirse, B fazının uç denkleminden: 

bn e
dt
diLriV −+=                  (4.7) 

A ve B fazlarından elde edilen denklemlerden: 

2
ba

n
ee

V
+

−=                   (4.8) 

denklemi elde edilir. 



 75

Üç fazlı dengeli bir sistemde, üçüncü harmonikler ihmal edilirse: 

0=++ cba eee                  (4.9) 

8 ve 9 denklemlerinin ortak çözümünden: 

2cn eV =                 (4.10) 

nötr noktasının geriliminin beslenmeyen fazda endüklenen gerilimin yarısına eşit 
olduğu sonucu elde edilir. Buradan C fazının uç gerilimi: 

cncc eVeV
2
3

=+=                (4.11) 

olarak elde edilir. Denklemden de görüldüğü gibi PWM aralığının sıfır olduğu, 
akımın geribesleme diyotu üzerinden aktığı aralıkta, beslenmeyen fazdaki uç 
gerilimi, herhangi bir anahtarlama gürültüsü içermeyen endüklenen gerilimle doğru 
orantılıdır. 

Eğer üçüncü harmonikler dikkate alınacak olursa: 

3eeee cba =++                (4.12) 

22
3ee

V c
n −=                 (4.13) 

22
3 3e

eVeV cncc −=+=               (4.14) 

C faz gerilimi olarak elde edilir. Üçüncü harmoniklerin etkisi uç geriliminde 
görünmesine rağmen, ana dalganın sıfır geçişleriyle, üçüncü harmoniklerin sıfır geçiş 
noktaları çakıştığı için, üçüncü harmoniğin ana dalganın sıfır geçiş noktası üzerine 
etkisi olmayacaktır. Bu yüzden üçüncü harmoniklerin, sıfır geçiş noktasının 
belirlenmesinde kullanılan beslenmeyen fazın uç gerilimine etkisi ihmal edilebilir. 
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Şekil 4.13 Üç faza ilişkin endüklenen gerilimler ve sıfır geçiş noktaları 

 

Şekil 4.14 Faz komutasyonu ve endüklenen gerilimin sıfır geçiş anları 

Gerçekleştirilmesi basit ve kolay olan bu yöntem hem yüksek hem de alçak gerilim 
sistemlerinde kolayca kullanılabilir. Filtreleme devresi kullanımına ihtiyaç 
duyulmadığından, yüksek hızlarda oldukça iyi çalışabilmektedir. Endüklenen 
gerilimin sıfır geçişleri kesin olarak belirlenebildiği için hızlı motor kalkışı mümkün 
olabilmektedir. Gerilim bölücü kullanılmadığından, zayıflatmaya gereksinim 
duyulmaz ve yüksek duyarlılığa sahip olduğundan düşük hız bölgelerinde yüksek 
çözünürlüğe sahiptir. Endüklenen gerilim, PWM’in sıfır olduğu bölgelerde 
örneklendiği için yüksek frekanslı anahtarlama gürültüleri içermemektedir. Üç faza 
ilişkin endüklenen gerilimler ve sıfır geçiş anları Şekil 4.13 ve 4.14 de verilmektedir. 
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K. Y. Cheng ve arkadaşları 2003 yılında fırçasız doğru akım motoru için karma 
modlu tümleşik devreli algılayıcısız kontrol yöntemini önermişlerdir [6]. Geliştirilen 
tümleşik devre (IC) yardımıyla, fırçasız doğru akım motorunun kapalı çevrim 
kontrolü bir dijital işaret işleyici veya mikrokontrolör yardımıyla gerçekleştirilerek, 
Hall sensörlerinin yerine, beslenmeyen fazda endüklenen gerilim kullanılarak 
komutasyon işaretleri doğru olarak üretilebilmektedir. Bu tümleşik devreyle, fırçasız 
doğru akım motorunun kapalı çevrim kontrolü bir dijital işaret işleyici veya 
mikrokontrolör ile kolayca gerçekleştirilebilir. Karma modlu tümleşik devre tasarım 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen hız kontrol sistemine ilişkin blok diyagramı 
Şekil 4.15’de verilmiştir. Bütün kontrol sistemi 4 önemli kısımdan oluşmaktadır: 
yüküyle beraber bir fırçasız doğru akım motoru, algılayıcısız komutasyon tümleşik 
devresi, darbe genişlik modulasyonlu (PWM) evirici ve dijital servo kontrolör. 
Ayrıca tümleşik devre, verim optimizasyonu ve akı zayıflama kontrolü için bir 
kompanzasyon özelliği de sağlamaktadır. 

 

Şekil 4.15 Önerilen algılayıcısız komutasyon tümleşik devresinin blok diyagramı 

Bu yöntemde, beslenmeyen fazdaki endüklenen gerilimin algılanmasıyla sıfır geçiş 
noktaları daha önceki klasik yöntemlerde olduğu gibi elde edilmektedir. Sistemde ek 
olarak yanlış komutasyon noktalarının oluşması durumunda, bunun algılanıp 
engellenmesi için tümleşik devrede bir geciktirici devre kullanılmaktadır.  
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Geliştirilen algılayıcısız komutasyon tümleşik devresi, analog endüklenen gerilim 
işleme devresi ve programlanabilir dijital komutasyon kontrol devresini içermektedir. 
Önerilen algılayıcısız komutasyon tümleşik devresi, alçak geçiren filtreden, 
gürültülerden ve endüklenen gerilimin ideal olmayan etkilerinden kaynaklanan faz 
hatasını ortadan kaldırmayı bir dijital faz kompanzasyon devresi yardımıyla 
sağlamaktadır. Geliştirilen karma modlu tümleşik devre, diğer ticari motor kontrol 
tümleşik devrelerine göre daha az analog kompanzasyon devresi gerektirdiğinden, 
bakım kolaylığı ve esneklik bakımından daha avantajlıdır. Endüklenen gerilimin 
algılanmasıyla elde edilen sıfır geçiş noktalarının 30 derece ötelenerek komutasyon 
noktalarının elde edilmesi için, klasik faz kaydırıcılardan farklı olarak, frekanstan 
bağımsız faz kaydırıcı (FIPS) devreleri kullanılmaktadır (Şekil 4.16). Geleneksel 
sistemlerde bu faz kaydırması bir filtre kullanılarak gerçekleştirilir. Değişik motor 
hızlarında filtrelerden dolayı oluşan faz gecikmesi nedeniyle, algılayıcısız olarak 
komutasyon kontrolünün tam olarak gerçekleştirilmesi dönme hızına bağlıdır. Yeni 
geliştirilen frekanstan bağımsız faz kaydırıcı (FIPS), giriş işaretinin frekansından 
bağımsız olduğunu kanıtlamaktadır.  

 

Şekil 4.16 Geliştirilmiş dijital faz kaydırıcı (FIPS) 

Endüklenen gerilim hızla orantılı ve kalkışta sıfır olduğundan, algılayıcısız kontrol 
için bir kalkış yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde bir açık çevrim rampa kontrol 
yöntemiyle belirli bir hız seviyesi için motorun ivmelendirilmesiyle sağlanmaktadır. 
Komutasyon işaretinin doğru olarak üretilebilmesi için endüklenen gerilim yeterli bir 
değere ulaştığında, kontrol yöntemi adım kontrolünden algılayıcısız kapalı çevrim 
kontrolüne değiştirilmektedir. Başlangıçta, belirli bir gerilim fazörünün 
uygulanmasıyla, rotor bilinmeyen bir pozisyondan belli bir pozisyona 
çakıştırılmaktadır. 

Geliştirilen karma modlu tümleşik devre, fırçasız doğru akım motor sürücüsü için 
düşük maliyetli, basit, sağlam ve efektif çözüm sağlamak için düşük maliyetli bir 
mikrokontrolör ile birleştirilebilmektedir. 
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Şekil 4.17 Açık çevrim kalkış yöntemi ve algılayıcısız çalışmaya ilişkin dalga 
şekilleri 

Yöntem, sıfır geçiş noktalarının analog olarak ötelenmesi ve doğrudan komutasyon 
bilgisi olarak elde edilmesi yönteminden farklı olarak, idealde kendinden 60o 
elektriksel açı kadar ileride olan bir sonraki komutasyon noktasının belirlenmesi 
amacıyla, trapezoid biçimli endüklenen gerilim dalga şeklinin üçgen dalga haline 
getirilerek sıfır geçiş noktasının algılanması ve bu noktaların doğrudan komutasyon 
bilgisi olarak güç anahtarlarına verilmesine dayanır. Bu yöntem basit bir biçimde 
gerçeklenebilir olmasına karşın pratikte pasif elemanların değişiminden önemli 
ölçüde etkilenebilir. Bu yöntemde de düşük hızlarda gerilimin algılanması önemli bir 
sorundur. Açık çevrim kalkış yöntemi ve algılayıcısız çalışmaya ilişkin dalga 
şekilleri Şekil 4.17’de verilmiştir. 

4.2.1.2 Faz-Kilitleme döngüsü tekniği 

Faz-kilitleme döngüsü tekniği her 60°’lik iletim aralıkları boyunca uyarılmamış 
fazdaki endüklenen gerilim dalgasına kilitlenmeyi amaçlamaktadır.  
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1990 yılında Microlinear şirketi tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir [7]. Hall 
sensörleri yardımıyla elde edilen üç faz pozisyon bilgisi işaretleri ve komutasyon 
noktaları faz-kilitlenmeli döngü devresi kullanımıyla elde edilir. Bu yöntemin 
uygulanabilirliği basit olmasına rağmen, evirici çıkışındaki anahtarlama gürültüsüne 
duyarlıdır ve yüksek frekans bölgesinde çalışmayabilir. 

4.2.1.3 Endüklenen gerilimin integrasyonu yaklaşımı 

İntegrali alınarak doğrultulmuş endüklenen hareket gerilimi, daha önceden 
belirlenmiş bir eşik değerine ulaştığı zaman evirici için bir komutasyon darbesi 
sağlar. Eşik değeri ve integrator sabiti, motor ve endüklenen gerilimin faz 
akımlarıyla birebir örtüştürülmesine bağlıdır.  

Endüklenen gerilimin integrasyonu yönteminde uygulanan ilke 60°’lik aralıklarda, 
enerjilenmeyen fazın endüklenen geriliminin algılanarak zamana göre entegre 
edilmesine dayanır. Endüklenen gerilimin entegre edilmesindeki temel mantık, 

 

∫=Ψ dtte )(                 (4.15) 

ifadesine göre bu integral değerinin halkalanan akı değerine eşit olmasıdır. Diğer bir 
ifadeyle bu yöntem halkalanan akının izlenmesidir. Dolayısıyla endüklenen gerilimin 
zamana göre integre edilmesi ile elde edilen akı, belirli bir değeri istenen 
komutasyon noktasına karşılık getirilip, bir eşik değerinde sıfırlanırsa bu noktalar 
doğrudan komutasyon noktaları olarak sürülebilir. 

Bu yöntem, ilk olarak 1991 yılında Becerra ve arkadaşları tarafından uygulanmıştır 
[8]. Endüklenen gerilimin integrasyonu yöntemi anahtarlama gürültüsünü azaltırken, 
rotor hızındaki değişimlerde eviricideki anahtarlama anlarını otomatik olarak 
ayarlayabilmektedir. Diğer yöntemlerde olduğu gibi düşük hızlarda endüklenen 
gerilimin tam olarak algılanamaması ve kalkış sorunu bulunmaktadır. Bu yöntem 
akının izlenmesini temel almaktadır. Endüklenen gerilimin zamana göre integre 
edilmesiyle elde edilen akı, belirli bir değeri istenen komutasyon noktasına karşılık 
getirilip, bir eşik değerinde sıfırlanırsa bu noktalar komutasyon noktaları olarak güç 
anahtarlarını sürmek için kullanılabilir. Eşik seviyesinin ayarlanması, integrasyon 
hataları ve faz dengesizliği temel sorunlarıdır. Endüklenen gerilimin integrasyonuyla 
algılayıcısız kontrolün gerçekleştirilmesi Şekil 4.18’de verilmektedir. 
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Şekil 4.18 Endüklenen gerilimin integrasyonu yöntemi 

2003 yılında Petre Minciunescu ve arkadaşları, endüklenen gerilimin integrasyonuyla 
(BEI) ve genişletilmiş Kalman filtreleme yaklaşımıyla (EKE) gerçekleştirilen 
algılayıcısız kontrol algoritmalarını karşılaştıran bir makale yayınlamışlardır [9]. 
EKE yardımıyla PWM işaretlerinin her yarı periyodu boyunca rotor pozisyon ve hız 
bilgisi tahmini yapılmaktadır. BEI algoritması ise beslenmeyen fazdaki endüklenen 
gerilimin integrasyonuyla belirlenen sıfır geçişlerle konum bilgisi vermektedir. EKE 
çok yüksek hızlarda ve yüklerde çalışabilmektedir. BEI algoritması ile daha basit 
olmasına rağmen yüksek hız ve moment durumlarında beslenmeyen fazdaki akım 
periyotlarının bozulmasından dolayı doğru cevaplar elde edilememektedir. EKE 
algoritmasının olumsuz tarafı ise çok fazla hesaplama zamanına gereksinim 
duymasıdır. 

4.2.1.4 Dolaylı endüklenen gerilim ölçümü 

180o komutasyon veya 120o lik yüksek frekans komutasyonunda endüklenen 
gerilimin belirlenmesi gerçekleştirilemez. Bu gibi durumlarda dolaylı endüklenen 
hareket gerilimi ölçüm yöntemi kullanılmaktadır. Dolaylı endüklenen hareket 
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gerilimi ölçümünde elektronik yaklaşım ya da Luenberger tipi algılayıcılar (dijital 
yaklaşım) kullanılmaktadır. Elektronik yaklaşım yalnızca, direnç bileşeninin endüktif 
bileşenle karşılaştırıldığında, direnç bileşeninin daha küçük olduğu büyük motorlarda 
uygulanabilir. Bu durumda direnç ısıl etkisi ihmal edilebilir. 

4.2.2 Stator Üçüncü Harmonik Gerilim Bileşeni Kullanılarak Pozisyon 

Algılama 

FDAM’lerde endüklenen gerilimlerin trapezoidal biçimli, dengeli olmaması üç fazlı 
sistemlerde nötr noktasının bir faz gerilimi kadar kaymasına neden olur ve doğal bir 
üçüncü üsttitreşim bileşeni oluşturur. Bu bileşenin algılanması için ise güç 
elektroniği devresinde üç fazlı dengeli direnç devresi ile sanal bir yıldız noktası 
oluşturulur. Bu noktanın gerçek yıldız noktası ile olan potansiyel farkı, o t anında 
enerjili olmayan fazın endüklenen gerilimine bu da o aralıkta trapezoidal gerilimin 
doğrusal kısmına eşit olur. Bu yöntemin temel olumsuzluğu, endüklenen gerilimlerin 
algılanmasına dayanan diğer yöntemlerde olduğu gibi düşük hızlarda üçüncü 
üsttitreşim bileşenin genliğinin algılanamayacak kadar küçük olmasıdır. Bu 
güçlükten dolayı da üsttitreşimin fazlara göre konumu kayıp olmakta ve yanlış faz 
sırasında işaretler üretilmektedir. Stator üçüncü harmonik gerilim bileşeni 
kullanılarak pozisyon algılamaya ilişkin devre şeması Şekil 4.19’da verilmektedir. 

 

 

Şekil 4.19 Stator üçüncü harmonik gerilim bileşeni kullanılarak pozisyon algılama 
devresi 
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Şekil 4.20 Endüklenen gerilimin üçüncü üsttitreşim bileşeni yöntemi dalga şekilleri 

 

Şekil 4.21 Hava aralığı akı yoğunluğu, temel ve üçüncü harmonik bileşeni 

Hava aralığı akı yoğunluğu, temel ve üçüncü harmonik bileşeni ile endüklenen 
gerilimin üçüncü üsttitreşim bileşeni yöntemine ilişkin dalga şekilleri Şekil 4.20 ve 
4.21’de verilmiştir. 
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Fırçasız doğru akım motorunun uç denklemleri: 

a
a

aa e
dt
di

LRiV ++=                (4.16) 

b
b

bb e
dt
di

LRiV ++=                (4.17) 

b
b

bb e
dt
di

LRiV ++=                (4.18) 

Endüklenen gerilimler Fourier serisine açılırsa: 

.......7sin5sin3sinsin 7531 ++++= rrrra EEEEe θθθθ           (4.19) 

.......
3

27sin
3

25sin
3

23sin
3

2sin 7531 +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

πθπθπθπθ rrrrb EEEEe

                 (4.20) 

.......
3

47sin
3

45sin
3

43sin
3

4sin 7531 +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

πθπθπθπθ rrrrc EEEEe

                 (4.21) 

Üç fazda endüklenen gerilimler toplanırsa: 

rrrrcba EEEEeee θθθθ 3sin3.......15sin39sin33sin3 31593 ≈+++=++         (4.22) 

Uç gerilimlerinin toplamından: 

( ) ( ) rcbacbacbacba Eeeeeeeiii
dt
dLRVVV θ3sin3 3≈++=+++++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=++  (4.23) 

denklemi elde edilir. Üç faz akımının toplamı sıfır olduğundan, uç gerilimlerinin 
toplamı yaklaşık olarak endüklenen faz gerilimlerindeki üçüncü harmonikleri 
içermektedir. Üçüncü harmonik gerilim bileşenlerinin integralinden elde edilen 
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üçüncü harmonik akı bileşeninden anahtarların komutasyon noktaları elde 
edilmektedir. Endüklenen gerilimin üçüncü harmonik bileşeni ve komutasyon anları 
Şekil 4.22’de görülmektedir. 

 

Şekil 4.22 Endüklenen gerilimin üçüncü harmonik bileşeni ve komutasyon anları 

Fırçasız doğru akım makinasında endüklenen gerilimin trapezoidal olmasından 
dolayı, endüklenen gerilimde ve dolayısıyla hava aralığı akısında üçüncü harmonik 
bileşenleri belirgin olarak görülebilir. 1994 ve 1996 yılında J. C. Moreira bu yöntem 
ilişkin algoritmaları geliştirerek, yayınlamıştır [12]. Üçüncü harmonik gerilimlerin 
algılanması için motor sargıları boyunca üç fazlı dengeli direnç devresi ile sanal bir 
yıldız noktası oluşturulur. Bu noktanın gerçek yıldız noktasıyla olan potansiyel 
farkından üçüncü harmonik gerilimleri belirlenir. Üçüncü harmonik gerilimlerin 
integre edilmesiyle elde edilen dalgaların sıfır geçiş noktaları doğrudan komutasyon 
noktalarını vermektedir. Üçüncü harmonik yöntemi, uç gerilimi yöntemine göre daha 
geniş bir hız aralığında ve daha küçük faz gecikmeleriyle algılayıcısız kontrol 
sağlamaktadır. Üçüncü harmonik gerilim bilgilerini elde etmek için nötr hatlı (4-
iletken yöntemi) ve nötr hatsız (3-iletken yöntemi) olmak üzere iki yöntem 
kullanılmaktadır. Nötr hatlı algılayıcısız yöntem daha az filtreleme ve işaret işleme 
gereksinimiyle, basit ve daha doğru bir kontrol sağlamaktadır. Uygun filtreleme 
tekniklerinde her iki yöntemde sürekli halde aynı sonuçları vermektedir. Bu yöntem 
iyi bir kalkış performansı, yüksek moment/akım oranı ve yüksek bir verimi geniş bir 
hız ve yük aralığında gerçekleştirmektedir. Yöntemin temel olumsuzluğu, düşük 
hızlarda üçüncü harmonik bileşenin genliğinin algılanamayacak kadar küçük 
olmasıdır. Ayrıca ilave bir devre gereksinimi bulunması ve düşük hızlardaki 
integrasyondaki pozisyon hataları diğer sorunlarıdır. 

J. X. Shen ve arkadaşları 2003 yılında, sürekli mıknatıslı fırçasız makinalarda (AC-
DC) beslenmeyen fazda endüklenen gerilimdeki üçüncü harmonik bileşenlerinin 
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kullanımıyla, alan zayıflatma bölgesini de kapsayacak şekilde algılayıcısız kontrol 
algoritmalarını geliştirmişlerdir [13, 47]. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda, 
alan zayıflatma bölgesinde veya erken ateşlemeli komutasyonun (advanced 
commutation, akımın sürekli olmasını sağlayana kadar gerçekleştirilir) 
gerçekleştirilmesinde, üçüncü harmoniklerdeki sıfır geçişlerle konumların 
belirlenmesi mümkün olmamaktadır. Önerilen yöntem yardımıyla yüksek doğrulukta 
pozisyon algılanması gerçekleştirilmekte ve algılayıcısız kontrol algoritmaları alan 
zayıflatma bölgesinde de çalıştırılabilmektedir.  

J. Shen ve arkadaşları aynı yıl (2003) yayınladıkları diğer bir makalede, komutasyon 
noktalarının kesinliğini sağlamak için bir hata kompanzasyon devresini 
açıklamaktadırlar. Sonuçlar, sonlu elemanlar analizi yöntemi, kompanzasyon devresi 
ve deneylerle doğrulamaktadır. Geleneksel algılayıcısız kontrol yöntemlerinin 
çoğunda endüvi reaksiyonunun, rotor pozisyonunun algılanması üzerine etkisi 
incelenmemektedir. Önerilen yöntemde, motor parametreleri ve yükleme 
durumlarına bağlı olarak geliştirilen denklemlerle, endüvi reaksiyonunun 
algılayıcısız kontrolde yarattığı pozisyon hataları ortadan kaldırılmıştır. Çeşitli rotor 
konfigürasyonları ve yükleme durumları için, sonlu elemanlar analizi yardımıyla elde 
edilen sonuçların, hesaplamaları desteklediği görülmektedir (Şekil 4.23). 

 

Şekil 4.23 Çeşitli rotor konfigürasyonları için sonlu elemanlar analizi sonuçları 

4.2.3 Evirici güç anahtarlarına ters yönde paralel olarak bağlanmış serbest 

geçiş diyotlarının iletim aralıklarının belirlenmesine dayalı pozisyon algılama  

1991 yılında S. Ogasawara ve H. Akagi, beslenmeyen fazda, evirici güç anahtarına 
ters yönde paralel bağlanmış serbest geçiş diyotunun iletim durumuna göre 
algılayıcısız kontrolü gerçekleştirmişlerdir [14]. Her 120 derecelik çalışma 
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periyotları boyunca evirici sürücü işaretleri ise kırpılmaktadır (chopping). 
Beslenmeyen fazdaki endüklenen gerilimin sıfır geçiş noktaları dolaylı (indirect 
EMF sensing) olarak serbest geçiş diyotlarından, sargı endüktanslarından dolayı, 
akan küçük akımlar yardımıyla elde edilmektedir. 

Serbest geçiş diyotlarının iletimde olup olmamasına bağlı olarak her 60 derecelik 
periyotlar boyunca pozisyon bilgileri elde edilmekte ve bir faz kaydırıcı devresi 
yardımıyla komutasyon işaretleri üretilmektedir. Bu yöntemin geçici hal çalışmada 
ürettiği komutasyon işaretleri pozisyon hatasına sahiptir. Ayrıca her bir serbest geçiş 
diyotundan akan akımların algılanması için kullanılan karşılaştırıcı devrelerin 
sürülmesinde 6 tane izole güç kaynağına gereksinim duyulmaktadır (Şekil 4.25). Bu 
yöntem daha önce bahsedilen yöntemlere göre daha geniş bir hız aralığında 
algılayıcısız kontrol sağlamasına rağmen (45–2300 d/d), gerçekleştirilmesi oldukça 
karmaşık ve maliyeti de yüksektir. Ayrıca diğer yöntemlerde olduğu gibi düşük 
hızlarda ve kalkışta sorunlar bulunmaktadır. 

 

Şekil 4.24 Beslenmeyen faz diyotundan akan akım yolu 

 

Şekil 4.25 Beslenmeyen faz diyotundan akan akımı algılama devresi 
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Şekil 4.24’de Ta anahtarı açık konuma getirildiğinde, akım Da geribesleme diyotu 
üzerinden akarak, azalacaktır. Da ve Tb boyunca çevre denklemi yazılırsa (Karşıt 
endüktans ihmal): 

0=+++−++++ CEbaD V
dt
diLrieeri

dt
diLV            (4.24) 

Vd’nin negatif uç noktası referans alınarak motorun nötr noktasının gerilimi: 

22
baDCE

aDbCEn
eeVVe

dt
diLriVe

dt
diLriVV +

−
−

=−−−−=−++=          (4.25) 

Açık faz konumundaki, C fazına ilişkin uç gerilimi: 

22
baDCE

cncc
eeVVeVeV +

−
−

+=+=              (4.26) 

CEV  ve DV  transistor ve diyot üzerindeki gerilim düşümleridir. 

1993 yılında O. Shinkawa ve arkadaşları tarafından aynı yöntem, önerilen bir kalkış 
yöntemiyle beraber iç rotorlu sürekli mıknatıslı bir motora uygulanmıştır [15]. 
Rasgele iki fazın iletime sokulmasıyla istenilen yönde kalkışa geçirilen motorun, 
başlangıçta 120 derecelik anahtarlama işaretleriyle açık çevrim kontrolü 
yapılmaktadır. Daha sonra serbest geçiş diyotlarının iletim ve kesim durumlarına 
göre algılayıcısız kontrol gerçekleştirilmektedir. 

4.2.4 Akı Kestirim Yöntemi 

1993, 1994 ve 1998 yıllarında N. Ertuğrul ve P. Acarnley tarafından geliştirilen ve 
hem trapezoidal hem de sinüzoidal fırçasız doğru akım motorlarına uygulanabilen bir 
yöntemdir [16, 17]. Bu yöntemde ölçümle elde edilen gerilim ve akım bilgilerinden 
halkalanan akı kestirilmekte ve bundan yararlanılarak oluşturulan ikinci dereceden 
polinom yardımıyla pozisyon tahmini yapılmaktadır (Şekil 4.26). Algılayıcısız 
kontrolün gerçekleştirilmesi için motora daha önceden bilinen bir pozisyonda kalkış 
yaptırılması gerekmektedir. Bir sonraki adımdaki pozisyon tahmini polinomda 
gerçekleştirilen ekstrapolasyonla elde edilmektedir. Akı hesaplama yönteminin 
sağladığı en büyük avantaj nötr noktasına gereksinim duyulmamasıdır. Düşük 
hızlardaki integrasyon hatası, hesaplama süresinin uzunluğu, parametre değişimine 
duyarlılık, karmaşık algoritmaların çözümü için pahalı bir işaret işleyiciye 
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gereksinim duyulması temel sorunlarıdır. Akı kestirim algoritmasına ilişkin blok 
diyagram Şekil 4.27’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.26 Akının kestirimi yöntemi 

dt
d

RiV a
aa

λ
+=                (4.27) 

∫ =− aaa RiV λ                (4.28) 

 

Şekil 4.27 Akı kestirim algoritmasına ilişkin blok diyagram 

2003 yılında Taehyung Kim tarafından, hızdan bağımsız pozisyon fonksiyonunu 
temel alan, fırçasız doğru akım makinasının sıfıra yakın hızlardan tam hıza kadar 
algılayıcısız kontrolünü sağlayan yeni bir yöntem geliştirilmiştir (15 d/d – 1,5*anma 
hızı) [18]. Bu yöntemde rotor pozisyon fonksiyonu olan akı fonksiyonları 
geliştirilmektedir. Elde edilen akı fonksiyonlarının kombinasyonlarından hızdan 
bağımsız pozisyon akı fonksiyonları üretilerek (G functions) rotor pozisyon tahmini 
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için kullanılmaktadır. Ölçülen akımların ve hesaplanan gerilimlerin fonksiyonu olan 
hızdan bağımsız G fonksiyonu yardımıyla sıfırdan tam hıza kadar komutasyon anları 
belirlenebilmektedir. Pozisyon fonksiyonunun şekli bütün hızlarda özdeş olduğu için, 
bu fonksiyon hem geçici hallerde hem de sürekli halde hassas komutasyon işaretleri 
üretmektedir. A, B ve C fazlarına ilişkin eşdeğer devre parametreleri: 

RRRR cba ===                (4.29) 

sccbbaa LLLL ===                (4.30) 

mcbbcaccaabba LLLLLLL ======             (4.31) 

ms LLL −=                 (4.32) 

0=++ cba iii                 (4.33) 

olmak üzere, üç fazlı dengeli bir fırçasız doğru akım motorunda uç gerilimleri: 

dt
d

dt
di

LiR
dt

d
dt
di

LLiRV ara
aa

ara
msaaa

ψψ
++=+−+= )(           (4.34) 

dt
d

dt
di

LiR
dt

d
dt
di

LLiRV brb
bb

brb
msbbb

ψψ
++=+−+= )(           (4.35) 

dt
d

dt
di

LiR
dt

d
dt
di

LLiRV crc
cc

crc
msccc

ψψ
++=+−+= )(           (4.36) 

Gerilim denklemlerindeki son terim dtde ψ=  olup, endüklenen hareket gerilimi 

olarak isimlendirilir. Denklemler tekrar düzenlenecek olursa: 

ek  : endüklenen gerilim sabiti olmak üzere 

( )
θ
θθθλ

d
fd

dt
dk

dt
di

LRi
dt
fkd

dt
di

LRi
dt

d
dt
di

LRiV ar
e

a
a

area
a

ara
aa

)())((
++=++=++=

                 (4.37) 
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( )
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                 (4.38) 
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                 (4.39) 

denklemleri elde edilir. Bazı üreticiler motor nötr noktası sağlamadıklarından faz 
arası gerilim denklemleri yazılacak olursa: 

ω  : radyal hız (rad/s) 

( )θabrf  : faz arası akı fonksiyonu olmak üzere, 

( ) ( ) ( ) ( ){ }
θ

θθθ
d

ffd
dt
dk

dt
iid

LiiRV brar
e

ba
baab

−
+

−
+−=           (4.40) 

( ) ( ) ( )
θ
θ

ω
d

df
k

dt
iid

LiiRV abr
e

ba
baab +

−
+−=             (4.41) 

AB faz arası gerilimi elde edilir. Burada, 

( ) ( )
θ
θ

θ
d

df
H abr

ab =                (4.42) 

olarak tanımlanırsa: 

( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−−−=

dt
di

dt
di

LiiRVV
k

H ba
baba

e
ab )(1

ω
θ           (4.43) 

( )θH  fonksiyonu AB faz arası için elde edilir. BC ve CA faz arası fonksiyonları da 

aynı şekilde elde edilebilir. H fonksiyonları görüldüğü gibi algılayıcısız kontrol için 
bilinmeyen terim olan hızın bir fonksiyonudur. Hızdan bağımsız bir pozisyon 
fonksiyonu elde edebilmek için faz arası H fonksiyonları birbirine orantılanırsa elde 
edilen fonksiyonlar G fonksiyonu olarak isimlendirilir ve hızdan bağımsızdır. 
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( )
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=          (4.44) 

( )θG  fonksiyonunun diğer faz arası denklemleri, faz arası ( )θH  fonksiyonlarından 

aynı şekilde elde edilebilir. Görüldüğü gibi hızdan bağımsız olan bu fonksiyon, 
ölçülebilen büyüklükler olan gerilim, akım ve diğer eşdeğer devre parametreleri 
yardımıyla hesaplanabilir. Hızdan bağımsız ( )θG  fonksiyonu ve bu fonksiyon 

yardımıyla elde edilen komutasyon işaretleri Şekil 4.28 ve 4.29’da verilmiştir. 

 

Şekil 4.28 Hızdan bağımsız ( )θG  fonksiyonu 

 

Şekil 4.29 Hızdan bağımsız ( )θG  fonksiyonuyla elde edilen komutasyon işaretleri 
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Önerilen yöntem endüklenen gerilime bağlı olmadığından, uç gerilimlerinin 
algılanması için ilave bir devreyi ortadan kaldırmaktadır. Sabit nokta işaret işleme 
prosesörü (fixed-point DSP) kullanıldığından, düşük maliyetli olarak işlemler yerine 
getirilebilmektedir. Rotor pozisyon bilgisi yüksek doğruluk ve hassasiyetle elde 
edilmektedir. Geçici hallerde dahil olmak üzere yaklaşık 15 d/d hızdan tam hıza 
kadar konum algılayıcısız yöntem uygulanabilmektedir. 

 

4.2.5 Motor parametreleri, uç gerilimleri ve akımları yardımıyla pozisyon 

algılama 

Bu yöntemlerin bazıları trapezoidal fırçasız doğru akım makinası için kullanılmakla 
beraber, daha çok sinüzoidal endüklenen gerilime sahip sürekli mıknatıslı senkron 
motorlar için kullanımı daha uygundur [48–52]. Bu yöntemler kısaca maddeler 
halinde incelenecek olursa: 

• Motor gerilim ve akımlarının kullanımıyla, stator akımının faz açısı sayesinde 
akı pozisyon işaretinin kontrolü, 

• Motor parametreleri, uç gerilimleri ve akımlarını kullanarak rotor 
pozisyonunun doğrudan hesaplanması. 

• Kalman filtreleme tekniği yardımıyla pozisyon tahmini. 

• Model referans uyarlamalı sistemlere dayalı pozisyon algılama. 

 

4.2.6 Diğer Teknikler 

M. Tomita ve arkadaşları 1996 yılında, sürekli mıknatısların yüzeylerine küçük 
alüminyum parçacıklar yerleştirerek yapay çıkık kutuplar yaratmışlardır [19]. 
Alüminyumlardan akan eddy akımlarından dolayı, statorun manyetik akı yolunun 
relüktansı artmakta bu da rotor pozisyonuna göre stator endüktansında değişimlere 
neden olmaktadır. Böylece oluşan maksimum akım değerlerinin belirlenmesiyle, 
rotor pozisyon tahmini yapılabilmektedir. İlave olarak yerleştirilen alüminyum 
parçacıklar hava aralığını arttırdığından, bu durum motor veriminin azalması 
sonucunu doğurmaktadır. Alüminyum parçacıklarla oluşturulan motor yapısı (yapay 
çıkık kutuplu) Şekil 4.30’da verilmektedir. 
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Şekil 4.30 Alüminyum parçacıklarla oluşturulan motor yapısı (yapay çıkık kutuplu) 

1990 yılında D. E. Hesmondhalgh ve arkadaşları, motora, oluklar boyunca eşit 
boşluklara sahip ilave bir stator laminasyonu eklemişlerdir [20]. Olukların her biri 
küçük algılayıcı bobinler içermektedir. Rotor pozisyonunun değişimine göre 
algılayıcı bobinlerin manyetik devreleri de değişmektedir. Pozisyon tahmini için 
bobinlere 20 kHz lik dikdörtgensel gerilimler uygulanmaktadır. Bobinlerin bu 
işaretlere verdikleri cevapların analiziyle algılayıcısız kontrol gerçekleştirilmektedir. 

1996 yılında P. Schmidt ve arkadaşları tarafından önerilen yöntemde, durağan halde 
rotor pozisyonunu belirlemek için bir tanı akımı motor sargılarına uygulanmaktadır 
[21]. Bu metot rotor mıknatıs akısı işaretine dayalı olarak doyma seviyesi farkını 
algılamaktadır. Bunun gerçekleştirilmesi için daha önceden belirlenen zaman 
aralıklarında birbirine göre ters işarete sahip gerilim darbeleri uygulanmaktadır. 
Pozitif ve negatif yöndeki maksimum akım değerleri arasındaki fark hesaplanıp, 
kaydedilmektedir. Aynı süreç diğer fazlar içinde tekrarlanmaktadır. Elde edilen üç 
işaret yardımıyla güç anahtarları sürülmektedir. 

1998 yılında J. P. Johnson tarafından önerilen yöntem, algılanan akım bilgileri 
yardımıyla rotor pozisyon geribeslemesi alınarak algılayıcısız kontrolün 
gerçekleştirilmesine dayanmaktadır [22]. SMDC (Synchronous-Misalignment 
Detection / Correction) metodu, endüklenen gerilim bilgisini kullanmadan, doğrudan 
veya dolaylı olarak pozisyon ve hız geribeslemesinden konum algılamaktadır. 
Histerisiz akım referansı ve uyarma frekansındaki değişimler yardımıyla hız kontrolü 
de sağlamaktadır. Kontrolör yalnızca faz akımlarının örneklenmesine ve referans 
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hıza gereksinim duymaktadır. Böylece motor senkron kalkış algoritması yardımıyla 
kalkışa geçirilmektedir. Senkron kalkıştan sonra uyarma frekansı ve referans akım 
değişkenlerine göre SMDC tekniğiyle algılayıcısız kontrol gerçeklenir. Bağıl 
pozisyon bilgisi geribeslemesi yapay sinir ağı algoritması yardımıyla elde edilirken, 
akım kontrolünde histerisiz band kontrol uygulanmaktadır. 

J. W. Dixon ve arkadaşları 2002 yılında, iki faz akımının algılanmasıyla 
gerçekleştirilen algılayıcısız kontrol algoritmalarını geliştirmişlerdir [23]. Elektrikli 
otomobil uygulaması için geliştirilen bu yöntemde iki faz akımının mutlak değerleri, 
Imax  DC akım bilgisine dönüştürülmektedir. Komutasyon anlarının belirlenmesi, 
iletim periyotları boyunca elde edilen Imax akımlarının eğim değişimleri bilgisiyle 
sağlanmaktadır. Sistemde hızlı bir işaret işleme prosesörü (TMS320F241) 
kullanılmakta ve aynı zamanda gürültüleri ve ihtimal hataları ortadan kaldırmak için 
evirici ve kontrolör arasındaki haberleşme fiber optik bağlantılarla sağlanmaktadır. A 
ve B faz akımlarının doğrultulmasıyla elde edilen Imax akımı ve Imax akımına dayalı 
dijital işaret işleme tabanlı konum algılayıcısız kontrol algoritması Şekil 4.31 ve 
4.32’de verilmektedir. 

 

Şekil 4.31 Imax akımına dayalı dijital işaret işleme tabanlı konum algılayıcısız kontrol 
algoritması 

 

Şekil 4.32 A ve B faz akımlarının doğrultulmasıyla elde edilen Imax akımı 
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2002 yılında Hung-Chi ve arkadaşları, dayanıklı ve zeki bir akım modlu sürücü 
yardımıyla uygun komutasyonlu akım işaretlerini üretmişlerdir [24]. Bu yöntem 
hızdaki ani ve büyük değişimlerde, motor parametreleri ve endüklenen gerilim 
değişimlerine duyarsız kalacak şekilde hızlı olarak cevap verebilmektedir. Önerilen 
basit bir kalkış algoritmasıyla beraber, çok iyi bir şekilde motor moment 
karakteristiği üreten algılayıcısız bir kontrol algoritması gerçekleştirilmiştir. 

Bu yöntemlere ek olarak temelde akımların gözlenmesine dayanan algılayıcısız 
kontrol yöntemleri de bulunmaktadır [40]. 

• Akımın gerçek zamanda izlenerek endüktansının hesaplanması: Yüksek akım 
ve hızlarda hesaplama güçlüğü, ek kalkış yöntemi gereksinimi başlıca 
sorunlarıdır. 

• Stator sargılarına yüksek frekanslı düşük enerjili işaret basılması: Ek kalkış 
yöntemine gereksinim duyulmaktadır. 

• Eviricide anahtar konumlarının izlenmesi: Ek kalkış yöntemi gereksinimi 
bulunmaktadır. 

• Motorda ek sargı yerleşimi: Ek motor ve denetleyici bağlantısı, motorda sargı 
değişimi temel sorunlardır. 

• Gözlemleyici yöntemler: Kalkış yöntemine ve karmaşık hesaplama 
tekniklerine gereksinim duyulur. 

• Açık Çevrim Algoritmaları: Gerek doğrudan gerekse dolaylı endüklenen 
gerilim algılanmasında ilk rotor pozisyonu ve dönüş yönünün bilinmesi 
gerekmektedir. Buna ek olarak düşük hızlarda, endüklenen gerilimin oldukça 
küçük olması nedeniyle belirlenmesi zordur. Bu problemin çözümü için iki 
yöntem geliştirilmiştir. İlk çözüm, faz relüktanslarının algılanmasıyla sıfır 
hızdaki pozisyonun belirlenmesi ve ikinci ise, açık-çevrim algoritmalarının 
tasarımıdır. İlk rotor pozisyonu, duran rotorda manyetik olarak belirlenirken, 
bu kontrol yöntemi yardımıyla dönüş yönü de belirlenebilmektedir. 

4.3 Kalkış Yöntemleri 

Bahsedilen bütün bu algılayıcısız denetimlere ilişkin araştırmalarda yaşanan temel 
sorun, kalkış anında ve düşük hızlarda endüklenen gerilimin algılayıcısız kontrol için 
yetersiz olması dolayısı ile hızın doğru algılanamamasından kaynaklanan kalkış 
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sorunudur. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, FDAM’nin kalkış ve düşük hızda 
denetimine ilişkin çeşitli çalışmalar olduğu görülmektedir. Temelde bütün kalkış 
yöntemleri herhangi iki fazın ateşlenerek rotorun belirli bir konumu için, rotor 
mıknatıs kutbu ile stator kutbunun eş eksen (align) yapılması ile başlar. Aksi taktirde 
rotorun doğru yönde döndürülmesi tehlikeye girmiş olur. Birçok uygulamadaki 
yumuşak kalkış ihtiyacı, bu makinaların kalkışta uyguladığı eş eksenleme koşulu 
nedeniyle tam anlamıyla karşılanamaz. Bu sakınca da uygulamada kullanım 
kısıtlaması getirir. 

Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda ve pratikte uygulanan bazı yöntemlerde 
motor fazları belirli bir eğimle artan frekans profiline bağlı olarak açık çevrimli 
olarak beslenir [25]. Rotor açık çevrim olarak, endüklenen hareket geriliminden 
konum bilgisinin alınabildiği belirli bir hıza getirilir. Bu hızda ve açık çevrim çıkış 
işaretleriyle komutasyon devresinden alınan işaretler arasındaki açı farkının belirli 
toleranslar dahilinde kaldığı aralıkta rotor, stator fazlarına senkronlanır. Bu andan 
itibaren makinanın hızı, kapalı çevrim olarak algılayıcısız kontrol algoritmasıyla 
denetlenir. Bu yöntemin temel olumsuzluğu, adım motorlarında olduğu gibi, açık 
çevrim kontrolünden kaynaklanan dinamik olarak kararsızlığa sahip olmasıdır. 
Motor, bu açık çevrim algoritması boyunca denetimsiz kalmaktadır. Kalkışta ya da 
hızlanma bölgesinin herhangi bir yerinde rotor kilitlenir ya da yanlış anahtarlamadan 
dolayı, yanlış komutasyon işlemi gerçekleşirse, bu durum motor sargılarından aşırı 
akım geçmesine neden olacaktır. Motorun herhangi bir noktada durması halinde rotor 
hızı algılanamayacağından, kalkış algoritmasının tekrar başlatılması gerekecektir. 
Birçok uygulamadaki yumuşak kalkış ihtiyacı, bu yöntemin kalkışta uyguladığı eş 
eksenleme koşulu nedeniyle karşılanamaz. Bu durum da uygulamada kullanım 
kısıtlamalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Diğer bir yöntemde de rotorun eş eksen konumuna gelebilmesi için evirici 
anahtarlarına özel bir PWM yöntemi uygulanır [16]. T1 üst kol, T2 ve T6 alt kol 
anahtarlarına 200μs süre aralıklar ile rotor, A fazı ile eş eksen konumuna gelinceye 
kadar PWM işaretleri uygulanır. Bundan sonra uygulanması istenilen algılayıcısız 
denetim algoritması uygulanır. Bu yöntemlerin temel sorunu tıpkı adım motorlarında 
olduğu gibi açık çevrim denetiminden kaynaklanan dinamik olarak kararsızlığa sahip 
olmalarıdır. Fırçasız doğru akım motoru bu aralıkta kontrolsüzdür. 

Literatürde açıklanan başka bir yöntem de faz endüktanslarının algılanmasına 
dayanır. Bu yöntemde statorun doyma etkisi nedeniyle faz endüktanslarının, rotor 
konumuna bağlı olarak değişimi kalkışın gerçekleştirilmesi için kullanılır. Burada 
diğer yöntemlerden farklı olarak akımın yükselme ve düşme zamanları algılanarak 
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kalkış yapılır. Başlangıçta fazlardan herhangi ikisine enerji verilerek akımın genliği 
ve işareti belirlenir. Belirli bir t zamanı sonrasında akım zıt yönde uygulanarak aynı 
değerler tekrar ölçülür. Belirlenen akımların genliklerinin farkının pozitif olması 
durumunda; statorun, aynı işaretli akıya sahip rotor mıknatıs kutbu ile eş eksenli 
olduğu söylenebilir. Eğer fark negatifse; iki kutbun işaretinin farklı olduğu anlaşılır. 
Bu işlem diğer fazlar için de uygulanarak rotor konumu tam olarak belirlenebilir. Bu 
algoritmaya, statorda endüklenen gerilim algılanabilecek seviyeye gelinceye kadar 
devam edilir. Rotor belirli bir hız seviyesine ulaştıktan sonra önerilen algılayıcısız 
kontrol algoritması uygulanabilir. 

Doğrudan endüktans ölçümüne dayanan bir başka yöntemde yüksek performanslı bir 
kalkış elde edildiği açıklamaktadır [53]. Buradaki temel düşüncede d ve q eksen 
takımında geometri ve doyma ile değişen endüktansların algılanarak konumun 
belirlenmesine dayanmaktadır. Bu yöntemin temel olumsuzluğu, algoritmasında 
eksen takımı dönüşümleri ve endüktans ölçümü içerdiğinden yüksek seviyeli sayısal 
işaret işleme sürecine gereksinim duymasıdır. Ayrıca uygulanan yüksek frekanslı 
işaretler gürültüye neden olmaktadır. 

Kalkış algoritmasına yönelik diğer çalışmaların içeriği, tez kapsamında sonlu 
elemanlar analizi ile fırçasız doğru akım motorunun kalkış sorununun giderilmesine 
ilişkin çalışmanın açıklandığı bölümde incelenmektedir. 
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5. ENDÜKTANS DEĞİŞİMİYLE FIRÇASIZ DOĞRU AKIM 

MOTORLARINDA KALKIŞ PROBLEMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ 

FDAM’nin algılayıcısız kontrolündeki temel sorunlarından bir tanesi kalkış sırasında 
ve düşük hızlarda yaşanmaktadır. Hızla doğru orantılı olarak değişen beslenmeyen 
faz endüklenen geriliminin, hızın sıfır olduğu kalkışta ve düşük hızlarda 
algılanamaması algılayıcısız kontrolle kapalı çevrim olarak konum bilgisinin elde 
edilememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu yüzden endüklenen gerilimin 
algılanmasıyla sıfır geçiş noktalarının elde edilmesini temel alan algılayıcısız kontrol 
algoritmalarının hepsinde çeşitli kalkış yöntemleri uygulanmaktadır. Bu 
yöntemlerden bir tanesi konuma bağlı olarak meydana gelen endüktans değişiminden 
yararlanılarak kalkış sorununun çözümlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda tez 
çalışmasında, rotor konumuna bağlı olarak meydana gelen endüktans değişimiyle 
motorun, endüklenen gerilimin algılanabileceği hız değerine kadar açık çevrim 
olarak kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda konuma bağlı olarak meydana 
gelen öz-endüktans değişimlerinin FDAM’nin algılayıcısız olarak kontrolü içinde 
kullanılması hedeflenmiştir. 

Konuma bağlı olarak endüktans değerlerinin analizlerin gerçekleştirilmesi için deney 
motor modeliyle benzer özelliklere sahip lineer fırçasız doğru akım motoru 
kullanılmıştır. Kullanılan lineer fırçasız doğru akım motorunun iki boyutlu sonlu 
elemanlar yönteminde kullanılan geometrisi Şekil 5.1’de verilmektedir. 

 

Şekil 5.1 Sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilen lineer fırçasız doğru akım 
motorunun iki boyutlu model geometrisi 

Elektrik mühendisliğinde transformatör, motor, jeneratör gibi elektrik makinalarında 
manyetik alan dağılımının ve manyetik alana ilişkin büyüklüklerin belirlenmesi için 
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çeşitli analog ve sayısal yöntemler kullanılmaktadır. Analog yöntemlerin zorlukları 
ve yetersizlikleri sayısal yöntemlerin sağladığı üstünlüklerle aşılabilmektedir. 
Özellikle elektrik makinalarının tasarım ve üretim aşamasında deneysel çalışmaların 
fazlalığı, yeni prototiplerin üretim maliyeti ve zaman kaybı önemli bir sorun 
yaratmaktadır. Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) ile gerçek motorun oluşturulacak 
modeli üzerinde analizler gerçekleştirilerek motorun davranışı ve karakteristikleri 
kolayca elde etmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca SEY modeli yardımıyla motorun 
belirli performans karakteristikleri (endüktans, kuvvet, enerji, moment, akı 
yoğunluğu gibi) kolayca elde edilebilir. Model üzerindeki manyetik akı 
dağılımlarından yararlanılarak motor yapısındaki gerekli değişikleri yapmak da 
mümkündür. Böylece, prototip seçenekleri büyük ölçüde azaltılmış olacak, en uygun 
olanları üretime sevk edilecektir. Bu ise üretimin düşük maliyetli ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

Çalışmada, endüktans değerlerinin hesaplanması amacıyla, son yıllarda bilgisayar 
alanındaki ilerlemeye paralel olarak hızlı bir şekilde kullanımı artan sonlu elemanlar 
yöntemi kullanılmıştır. Günümüzde sonlu elemanlar yöntemiyle çözüm yapan çok 
sayıda paket program bulunmaktadır. Ansoft firmasının geliştirdiği, iki boyutlu sonlu 
elemanlar analizi gerçekleştiren Maxwell 2D programı yaygın olarak kullanılan bu 
programlardan bir tanesidir. 

5.1 Kalkış Yöntemleri 

Temel kalkış yöntemlerine ilişkin çalışmaların özellikleri ve prensipleri sürekli 
mıknatıslı fırçasız doğru akım makinasının konum algılayıcısız hız kontrol 
yöntemlerinin açıklandığı Bölüm 4’de verilmiştir. Bu bölümde, tez çalışması 
kapsamında temel olarak yararlanılan kalkış yöntemlerine ilişkin çalışmalar çok 
kısaca açıklanarak, fırçasız doğru akım motoruna uygulanması anlatılmaktadır. 

Bilindiği gibi algılayıcısız kontrol algoritmalarında motor kendi başına kalkış 
yapamaz. Endüklenen gerilimin kalkışta sıfır, küçük hızlarda da düşük değerlerde 
olması nedeniyle, endüklenen hareket geriliminin algılanabilmesi için motor bir 
kalkış yöntemiyle harekete geçirilmeli ve açık çevrim olarak belirli bir hıza çıkana 
kadar rotor döndürülmelidir. Pratik olarak açık çevrim motor kalkışı, belli bir frekans 
profili artışıyla fazların beslenmesiyle gerçekleştirilir. Bu profil yük momenti, tahrik 
ve yük sisteminin eylemsizliği göz önüne alınarak belirlenir. Rotor ve stator 
alanlarının birbiriyle etkileşimi, sürtünme ve eylemsizlikleri yenebilecek bir 
büyüklüğe geldiğinde rotor harekete başlayacaktır. Daha sonra uygun anahtar 
çiftlerinin anahtarlanmasıyla motorun hızlanması sağlanır, endüklenen gerilimler 
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algılanır, böylece pozisyon bilgisi elde edilir ve sistem senkron bir anahtarlamayla 
algılayıcısız komutasyon moduna geçirilir. Eğer kalkışta özel bir gereksinim yoksa 
fanlar ve pompalar gibi, bu açık çevrim algoritması başarıyla uygulanabilir. Kalkış 
momenti gereksiniminin orta ve yüksek seviyede olması durumunda, açık çevrim 
algoritmaları ile motorun harekete geçirilmesinde güçlükler ortaya çıkmaktadır. 

Jianwen Shao tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kalkış yönteminin başlangıcında 
rotor pozisyonu bilinmemektedir, bu yüzden başlangıçta motorun bilinen bir rotor 
pozisyonuna getirilmesi gereklidir [5]. Bu amaçla, ilk adım olarak motor üç faz 
sargılarından herhangi iki tanesi beslenerek motor eş eksen (align) durumuna 
getirilmektedir. Rotor eş eksen konumuna getirildikten sonra dönüş yönüne bağlı 
olarak, diğer faz çiftlerinin beslenmesi durumuna geçilmektedir. Burada önemli 
sorun her bir adıma geçiş süresinin ayarlanmasıdır. Eğer anlık motor hızı biliniyorsa, 
motorun ivmelendirilmesi için gerekli her adımın zamanlaması yapılabilmektedir. 
Sisteme yerleştirilen bir DC takometre yardımıyla motorun hızı anlık olarak takip 
edilebilmekte, böylece geçiş anlarının zamanlaması yapılabilmektedir. Eş eksenleme 
periyodu, hızdaki dalgalanmaların bitimine kadar devam etmelidir. Eğer 
dalgalanmalar mevcutsa, rotor hala bilinmeyen bir pozisyondadır. Takometrenin 
çıkışından bu dalgalanmalar gözlemlenmektedir. Eş eksenlemenin sonunda, motorun 
ileri yönde dönmesini sağlayacak komutasyon durumunun birinci adımı 
gerçekleştirilir. A ve C fazlarının beslenmesi sağlanır. Bu komutasyon periyodunun 
başlamasıyla, motorun ürettiği momentin etkisiyle motor dönmeye başlayacaktır. 
Eğer bu adım çok uzun süreli olarak uygulanırsa, motor hızı başlangıçta artacak 
ancak daha sonra azalmaya başlayacaktır. Bu yüzden takometrenin çıkışı takip 
edilerek süre uygun bir şekilde ayarlanmalıdır İleri ve geri yönde dönme durumları 
için kalkış algoritmaları Tablo 5.1 ve 5.2’de verilmektedir. 

Tablo 5.1 İleri yönde dönme durumu için kalkış algoritması 

 Eş Eksenleme Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4 Adım 5

Uyarılan Fazlar AB AC BC BA CA CB 

Tablo 5.2 Geri yönde dönme durumu için kalkış algoritması 

 Eş Eksenleme Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4 Adım 5

Uyarılan Fazlar AB CB CA BA BC AC 
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Birinci adımın uygun sürede gerçekleştirilmesi sonunda, yani motor hız artışının 
bitip, azalmaya başladığı tepe noktasında ikinci adıma geçilmelidir. İkinci adımda B 
ve C fazları ileri yönde komutasyon için beslenmelidir. Bir önceki adımda olduğu 
gibi hızın artışının bittiği nokta belirlenerek, bu noktada komutasyonun sona 
erdirilmesi gereklidir. İkinci adımın sonunda yukarıdaki tabloda verildiği gibi ileri 
yönde dönme durumu kalkış algoritması için gerekli fazların beslenmesi sağlanarak, 
adımlar tek tek uygulanır. Bu adımlar kapalı çevrim kontrolün gerçekleştirilebileceği, 
yani endüklenen gerilimin algılanabileceği minimum hıza kadar devam etmelidir.  

2002 yılında G. H. Jang ve arkadaşları tarafından endüktans değişiminden 
yararlanılarak geliştirilen kalkış algoritması ve pozisyon belirlemesi, algılayıcısız 
olarak kontrol edilen bir fırçasız doğru akım motoruna uygulanmıştır [54]. Bu 
algoritma rotor pozisyonuna bağlı olarak değişim gösteren endüktans değerlerine 
göre akım cevaplarını referans alan bir kalkış yöntemidir. Bu yöntemin temel alındığı 
Cassat ve arkadaşlarının geliştirdiği yöntemde, durağan haldeki rotor pozisyonu, bir 
elektriksel periyot boyunca uygun faz çiftlerine sırayla akım darbeleri gönderilerek 
oluşan endüktans değişimlerinin yarattığı akımlardaki yükselme zamanlarının 
karşılaştırılmasıyla elde edilmektedir (Şekil 5.2). Ancak bu yöntemin olumsuzluğu, 
motor hızlanırken altı adımlı olarak verilen akım darbelerinin verilmesinde yaşanılan 
sorun ve bu darbelerden bazılarının oluşturduğu negatif momentlerdir. 

Önerilen yöntemde, durağan halde endüklenen gerilim sıfır olduğundan, faz akımı: 
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−=                  (5.1) 

şeklinde olacaktır. Rotorun pozisyonundan ve akımın yönüne bağlı olarak meydana 
gelen endüktans değişimlerinden dolayı akım cevapları farklılıklar göstermektedir. 

 

Şekil 5.2 Akım cevapları (i)AB (ii)BA (iii)CA (iv)AC (v)BC (vi)CB 
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−+ −=Δ 111 iii  (i), −+ −=Δ 222 iii  (ii) , −+ −=Δ 333 iii  (iii) olmak üzere, akımların birinci 

dereceden fark eğrileri Şekil 5.3’de verilmektedir. 

 

Şekil 5.3 −+ −=Δ 111 iii  (i), −+ −=Δ 222 iii  (ii) , −+ −=Δ 333 iii  (iii) 

Manyetik denge pozisyonlarının yakınında (P1 – P6) Δi’nin polaritesini tanımlamak 
oldukça zordur, çünkü bu nokta civarında Δi değerleri sıfırdır. Bu yüzden akım 
cevaplarının ikinci dereceden farkı daha önem taşımaktadır. ΔΔi değişimi, Δi ile 
karşılaştırıldığında aralarında 30° faz farkı olduğu görülmektedir. Rotor duruyorken, 
manyetik denge noktalarında ΔΔi değişimi rotor pozisyon bilgisini sağlamaktadır. 
Böylece rotor duruyorken Δi ve ΔΔi değişimleri gözlemlenerek motorun doğru 
fazının enerjilendirilmesi sağlanmaktadır (Şekil 5.4). 

 

Şekil 5.4 −+ −=ΔΔ 111 iii  (i), −+ −=ΔΔ 222 iii  (ii) , −+ −=ΔΔ 3331 iii  (iii) 
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Durağan pozisyondaki rotorda, fırçasız doğru akım motorunun doğru fazının 
enerjilendirilmesiyle maksimum moment üretimi sağlanmaktadır. Rotor elektriksel 
olarak 60° döndükten sonra bir sonraki faz çiftinin beslenmesi için, gelecek 
komutasyon noktasının belirlenmesi gerekmektedir. Rotor dönmeye başladıktan 
sonra, bir komutasyon süresi boyunca fazlara altı tane darbenin uygulanmasıyla 
konumun belirlenmesi işlemini uygulamak mümkün olamamaktadır. Ayrıca bu altı 
darbeden üç tanesinin negatif moment üretmesi diğer bir problemdir. Uygun fazların 
enerjilendirilmesiyle elde edilen moment eğrisi Şekil 5.5’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 5.5 Moment eğrisi 

Akım cevaplarının karşılaştırılmasıyla elde edilen eğrilerden, negatif moment üreten 
faz akımları dikkate alınmadan, pozitif moment üretmek mümkündür. Rotor SCB 
noktasından geçerken enerjili olan AB fazından, pozitif moment üreten bir sonraki 
besleme durumu AC fazının enerjilendirilmesine geçerek bu işlem başarılabilir. 
Akım cevaplarının verildiği Şekil 5.2 incelendiğinde, SCB noktası civarında altı akım 
darbesinin oluşturduğu dört tane kesişim bölgesi bulunmaktadır. Bu kesişim 
noktalarından bir tanesi pozitif moment üretimini gerçekleştiren AB ve bir sonraki 
doğru besleme olan AC’nin oluşturduğu kesişim noktasıdır. Uygun iki faz 
beslemesindeki fazlara verilen darbe gerilimlerinin genişlikleri farklı tutularak, akım 
cevaplarının birbirinden farklı olması sağlanmaktadır. 
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5.2 Sonlu Elemanlar Yöntemi 

Çalışmanın bu kısmında, sonlu elemanlar yöntemiyle fırçasız doğru akım 
makinasının endüktans değerleri hesaplanmış ve tezin ilerideki bölümünde endüktans 
değişiminin kalkış ve algılayıcısız kontrol yöntemi geliştirilmesinde kullanılması 
hedeflenmiştir. 

Günümüzde tasarım tekniklerini etkileyen önemli bir faktör, geniş ölçüde hesap 
kolaylığı sağlayan ve karmaşık yapıdan kurtulmayı gerçekleştiren sayısal 
bilgisayarlarda ve buna bağlı olarak benzetim programlarındaki gelişmelerdir. Bu 
sayede, mühendislik dallarının hemen hemen hepsini kapsayacak bir şekilde ve 
fizikte sınır değer ve ilk değer problemlerinden ortaya çıkan kısmi diferansiyel 
denklemlerinin yaklaşık çözümleri için çeşitli sayısal yöntemler doğmuştur. Bu tip 
çözümlemeler içersinde Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) en fazla kullanılan sayısal 
yöntemlerden bir tanesidir. Bu yöntem, sistemi temsil eden diferansiyel ifade de 
aranan değişkenin yerine özellikle Taylor açılımına dayanan seri açılımı koyularak 
yapılan yaklaşık bir çözüm tekniğidir. SEY, ilgilenilen bir bölgenin tamamında enerji 
denklemini minimumlaştırma ilkesine dayanır. Bu bölgedeki alan Laplace veya 
Poisson tipinde bir elektrik alan veya manyetik alan olabilir. Sonlu Elemanlar 
Yönteminin dışında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesi de Sonlu 
Farklar Yöntemi’dir.  

Sonlu Farklar Yönteminin (SFY) temeli, çözüm bölgesinin tamamını dikdörtgen 
ızgaralara bölmek, her düğüm için sonlu fark denklemlerini kurmak ve bu işlemlerin 
sonunda oluşan denklem sistemlerini iteratif ya da doğrudan yöntemlerle çözerek, 
düğüm potansiyellerini bulmaya dayanmaktadır. SFY’nin iki temel dezavantajı 
bulunmaktadır. Birincisi, potansiyel fonksiyonunun yüksek dereceden terimlerinin 
ihmal edilmesiyle ortaya çıkan kesme hatası, diğeri ise yüksek gerilimde karşılaşılan 
eğrisel sınırların yüksek bir doğrulukla ifade edilememesidir. 

Sonlu Elemanlar Yönteminin oluşturulması için ilk temeller 1940’lı yıllarda 
atılmıştır. 1950’li yıllarda uçaklardaki yapı elemanlarının oluşturduğu büyük 
sistemlerin mukavemet analizini yapmak amacıyla uçak mühendisliği alanında 
kullanılmıştır. 1960’lı yıllardan sonra uzay gemileri ve inşaat mühendisliği araştırma 
konularında uygulama alanı bulmuştur. SEY’in akışkanlar ve elektromagnetizma gibi 
yapısal olmayan problemlere uygulanması ilk kez 1965 yılında O.C. Zienkiewicz 
tarafından başlatılmıştır. Makina mühendisliğinde, ayrık ya da yarı-ayrık mekanik 
yapıların çözümünde kullanılması bu yöntemde önemli bir aşama oluşturmuştur. 
Günümüzde ise bu yöntem elektrik ve manyetik alan analizleri, ısı transferi, katı hal 
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mekaniği, nükleer mühendislik ve biyomedikal konuları gibi daha birçok alanda 
kullanılmaktadır. 

SEY’in temeli, karmaşık sınır koşulları nedeniyle tüm çözüm bölgesi için analitik bir 
potansiyel fonksiyonu bulmanın mümkün olmadığı durumlarda, parça-parça bir 
yaklaşım ile çözümün tanımlanan sonlu küçük elemanlar içinde aranmasına 
dayanmaktadır. Sınırlar içersinde kalan bölge, elemanlarının geometrik yapısı aynı 
kalmak koşuluyla, şekilleri ve konumları tamamen keyfi seçilebilen sonlu küçük 
elemanlara bölünür. Bölmedeki temel şart elemanlar arasında üst üste binme ve 
aralarda boşluk olmaması koşuludur. Seçilen elemanlar ne kadar küçük olursa 
nümerik çözümün de o kadar iyi olacağına dikkat edilmelidir. Daha küçük elemanlar 
daha fazla bilinmeyenlerle sonuçlandığından ve dolayısıyla da hafıza talebini ve 
hesaplama süresini arttırdığından istenen hassasiyet için eleman sayısını minimumda 
tutmak gereklidir. Eksenel simetrinin bulunduğu problemlerde iki boyutlu bir 
inceleme yeterli olacağından, elemanlar daha çok üçgen, dikdörtgen gibi şekiller 
olabilir. Üçgenleri eleman olarak seçmenin, sınır yüzeyler üzerine kolayca uyum 
sağlanabilmesi açısından önemli bir üstünlüğü bulunmaktadır. Üç boyutlu analiz 
gerçekleştirilecekse tanımlanan elemanlar hacimsel elemanlar olup, bunlar başlıcaları 
dört yüzlü ve altı yüzlü elemanlardır. Elemanların yerleştirilmesinden sonra, sistemi 
temsil eden diferansiyel ifadenin her bir eleman için sonlu eleman formülasyonu 
yapılır. Son yıllardaki çalışmalar, elemanların tanımlanması ve bunların verilmiş bir 
sınır yüzeye uydurulması işleminin bilgisayar tarafından otomatik olarak (automatic 
mesh generation) gerçekleştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Elemanların 
oluşturulmasından sonra gelen adım, cebrik ifadelerin birleştirilerek sistem 
eşitliklerinin elde edilmesidir. Bu eşitliklere sınır koşulları uygulandıktan sonra, 
lineer denklem sisteminin tamamı bir matris eşitliği ile ifade edilebilir. Çözüm 
yöntemlerinden bir tanesi kullanılarak sistem içinde değişimi aranan fonksiyonun 
yaklaşık değeri bulunabilir. 

SEY’in, diferansiyel, varyasyonel, integral eşitliklerinin tümüne uygulanabilmesi, 
sınır değer, başlangıç değer ve kararlı hal problemlerinin herhangi bir boyuttaki 
çözümlerinin bu yöntemle yapılabilmesi, yöntemin başlıca avantajıdır. Üzerinde 
çözüm aranan sistemin fiziksel özelliklerinin sistem içersinde farklılıklar göstermesi, 
problemin çözümünü zorlaştırmaz. Bu tip problemlerde homojen olmayan ortam, 
sonlu sayıda homojen elemana ayrılarak oluşturulan ifadeler kolayca çözülebilir. Bu 
da yöntemin esnek ve kullanışlı olmasını sağlamaktadır. Yöntemin lineer ve lineer 
olmayan diferansiyel denklemlerin çözümlerine uygulanabilirliği yanında karmaşık 
sınır şartlarının bulunduğu ortamlar içinde çözüm yapılabiliyor olması sayılabilecek 
diğer avantajlarıdır. Sonlu Elemanlar Yönteminin en büyük olumsuzluğu, sonsuz 
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geniş bir açık uzay probleminin incelenmesinin mümkün olamamasıdır. Çözüm 
bölgesinin, uzayda değeri bilinen sınır koşulları ile sınırlanmış bir bölge olması 
gereklidir. Bu yüzden çözüm bölgesi açık olan bazı problemlerde ancak kısmi bir 
bölgenin belirli koşulları sağlayacak biçimde sınırlanmasıyla, sınırlanmış bu bölge 
için alan hesabı yapılabilir. Ayrıca elemanlar içersinde tanımlanan yaklaşık 
potansiyel fonksiyonu sonsuz sayıda terim içeremeyeceği için SEY de kesme 
(truncation error) hataları bulunmaktadır. 

Çoğu fiziksel sistemler matematiksel olarak modellenirken ortaya çıkan diferansiyel 
denklemler alan incelemelerinde de kendisini gösterir. Alan incelemelerinde sınır 
değerine göre belli diferansiyel denklem sisteminin çözümü başka bir ifadeyle sınır 
değer problemleri vardır. Elektrik makinalarında da alan incelemelerinde karşılaşılan 
bu denklemler eliptik kısmi diferansiyel denklemler olan Laplace ve Poisson 
denklemleridir. 
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∂ ϕϕ     Poisson tipi eliptik kısmi diferansiyel denklem          (5.4) 

Sınır değer problemlerine ait sınır koşulları; Dirichlet tipi, Neuman tipi ve ikisinin 
bileşimi karışık tip sınır koşulu olmak üzere üç tiptedir. 

)(rfr =ϕ   Dirichlet tipi               (5.5) 
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∂ϕ   Neuman tipi               (5.6) 
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+∂
ϕ  Karma tip               (5.7) 

Genellikle elektrik makinalarının iki boyutlu analizinde kullanılan sınır koşulları, 
manyetik vektörel potansiyel A olmak üzere: 
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0=A   Manyetik akı çizgileri boyunca             (5.8) 

0=
∂
∂

n
A  Ferromanyetik malzeme boyunca             (5.9) 

0=
∂
∂

n
A  Geometri simetri ekseni boyunca           (5.10) 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Maxwell denklemleri elektromanyetik alan davranışının matematiksel olarak 
ifadeleridir. Bu denklemler dört temel birinci dereceden kısmi diferansiyel 
denklemden oluşmaktadır. Diğer elektromanyetik denklemler ise bu denklemlerden 
çıkarılmıştır. Bu denklemeler: 

Faraday yasasına göre zamanla değişen manyetik alanlar elektrik alanları endükler. 

t
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               (5.11) 

Amper yasasına göre uyarma akımı J manyetik alan şiddeti H’nin kaynağıdır. 
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              (5.12) 

Gauss yasasına göre serbest yükler elektrik akı yoğunluğu D’nin kaynağıdır. 

ρ==∇ DdivD
rrr

.                (5.13) 

Kapalı bir çevrede toplam manyetik alan sıfırdır. 

0. ==∇ BdivB
rrr

               (5.14) 

şeklinde tanımlanırlar. 

Sonuç olarak, günümüzde birçok tasarım konularında Sonlu Elemanlar Yöntemi 
gelişmiş programlar yardımıyla tasarım sürecinin bir parçası olmuştur. 
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5.3 Lineer Fırçasız Doğru Akım Motorunun Manyetik Alan Analizinin 

Maxwell 2D Yardımıyla Gerçekleştirilmesi ve Endüktans Değişimlerinin Elde 

Edilmesi 

Günümüzde sonlu elemanlar yöntemiyle çözüm yapan çok sayıda paket program 
bulunmaktadır. Ansoft firmasının geliştirdiği, iki boyutlu sonlu elemanlar analizi 
gerçekleştiren Maxwell 2D programı, yaygın olarak kullanılan bu programlardan bir 
tanesidir. Maxwell 2D alan simülatörü, gerekli olan sonlu elemanlar ağını otomatik 
olarak oluşturarak, istenen elektrik ya da manyetik alan çözümünü, kuvvet, moment, 
endüktans, kapasite ya da güç kaybı gibi belirlenmesi gerekli özel büyüklükleri 
hesaplamaktadır. Maxwell 2D’de kullanılabilen çözücüler Tablo 5.3’de verilmiştir. 

Tablo 5.3 Maxwell 2D çözücüler 

Maxwell 2D 

Paket 
Çözücüler 

Hesaplanan 

Alan Büyüklüğü 

Türetilen Alan 

Büyüklükleri 

Elektrostatik Ф (DC Elektrik Potansiyel) E, D 

AC İletim 
Ф(jωt) (AC Elektrik 
Potansiyel) 

E(jωt), D(jωt), 
J(jωt) 

Elektrik 
Alanlar 

DC İletim Ф (DC Elektrik Potansiyel) E, J 

DC Alanlar Magnetostatik AZ AФ (DC Man. Pot.) H, B 

Eddy Akım 
AZ(jωt) veya AФ(jωt) (AC 
Man. Potansiyel), Ф(jωt) 
(AC Elektrik Potansiyel) 

H(jωt), B(jωt), 
J(jωt) AC Alanlar 

Eddy Aksiyel HZ(jωt) (AC Man. Alan) E(jωt), D(jωt) 

EMdarbe Geçici AZ(t) veya AФ H(t), B(t), J(t) 

Termal Termal T (Sıcaklık) Grad T, Akı 

Tamamı 
Yukarıdakilerin 
Hepsi 

Yukarıdakilerin Hepsi 
Yukarıdakilerin 
Hepsi 

Parametrik 
Analiz 

Yukarıdakilerin 
Herhangi biri 

Yukarıdakilerin Herhangi 
biri 

Yukarıdakilerin 
Herhangi biri 
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Hesaplanabilen özel alan çözümleri ve büyüklükleri kullanılan Maxwell 2D tipine 
göre değişim göstermektedir [55]. Elektrik alanlar, DA manyetik, AA manyetik 
alanlar, termal, geçici hal verileri ya da tüm simülatör paketi için alan değişimlerinin 
irdelenmesine, değiştirilmesine ve gösterilmesine olanak vermektedir. 

E : Elektrik alan şiddeti (V/m) 

H : Manyetik alan şiddeti (A/m) 

D : Elektriksel akı yoğunluğu (C/m2) 

B : Manyetik akı yoğunluğu (Wb/m2) 

V : Skaler elektriksel potansiyel (V) 

A : Vektörel manyetik potansiyel (A) 

Ф : Manyetik akı (Wb) 

olarak tanımlanan büyüklükler problem tipine göre hesaplanacak büyüklüklerdir. 

ρ : Elektriksel yük yoğunluğu (C/m2) 

J : Akım yoğunluğu (A/m2) 

σ : Elektriksel iletkenlik (Siemens/m) 

μ : Manyetik alan geçirgenliği 

ε : Dielektrik katsayı 

ilgili problemlerde bilinen büyüklüklerdir. 

Lineer fırçasız doğru akım motorunun manyetik alan davranışı incelenirken, 
probleme uygun olarak Maxwell 2D çözücüsü seçildikten sonra (bizim uygulamamız 
için uygun çözücü Maxwell 2D XY Magnetostatik çözücüdür), başlıca şu aşamalar 
gerçekleştirilmektedir: 

Bilgisayar destekli olarak fiziksel ortamın geometrisinin oluşturulması: Programın 
kendine özel bir çizim yapısı altında istenilen model geometrisini oluşturmak 
mümkündür. Modellemede kartezyen koordinatlar (XY) veya asimetrik (RZ) 
modelleme kullanılabilmektedir. Bunun dışında AutoCAD, Solidworks gibi daha 
profesyonel çizim paket programları yardımıyla oluşturulan modelleri program içine 
aktarmak ve üzerinde değişiklikler yapmakta mümkündür. 
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Malzeme özelliklerinin girilmesi: Modeli oluşturan kapalı bölgelere malzeme 
özellikleri girilir. Motor analizlerinde bu genellikle, kullanılan iletkenlere bakır 
malzemenin atanması, sırt demiri, gövde gibi akı yollarına uygun malzemenin 
atanması ve gerekliyse bu malzemelerin B-H eğrilerinin uygun bir şekilde programda 
tanımlanması, motor mıknatıslı bir motorsa mıknatıs malzemenin atanması (yeni 
mıknatıs eğrileri tanımlamak mümkün), boşlukların belirlenmesi, manyetik olmayan 
kısımlar için uygun malzemelerin belirlenerek atanması şeklinde olmaktadır. Fırçasız 
doğru akım motorunda faz amper-sarımlarının atanması Şekil 5.6’da verilmiştir. 

Sınırların ve kaynakların belirlenmesi: Uygun sınır değerler belirlendikten sonra, 
model için gerekli kaynaklar tanımlanır. Bu kaynaklar, elektrostatik problemler için 
gerilim veya yük şeklinde, elektromanyetik problemlerde ise akım ve sürekli 
mıknatıs olarak tanımlanmaktadır. 

 

Şekil 5.6 Lineer fırçasız doğru akım motorunda faz amper-sarımlarının atanması 

 

Şekil 5.7 Delaunay üçgen oluşturma tekniği 

Sonlu elemanlar ağının kurulması, çözüm ve hareket kriterlerinin atanması: Modelin 
geometrik sınırları tanımlandıktan sonra geometride otomatik veya manüel ağ yapısı 
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oluşturmak mümkündür. Bu ağ yapısı, geometri üçgen elemanlara bölünerek 
oluşturulur. Maxwell 2D paket programında Delaunay otomatik ağ oluşturma 
tekniğini kullanarak modelin ağı oluşturulmaktadır. Delaunay üçgen oluşturma 
tekniği Şekil 5.7’de görülmektedir. 

Bu tekniğin temeli, başka bir üçgen elemanı çevreleyen bir dairenin içine giren diğer 
üçgen kenarlarının yok edilmesi işlemine dayanır. Bu metodun iki avantajı vardır: 
Birincisi üçgen elemanların ortalama olarak kabul edilebilir şekillerinin olması, 
diğeri ise bölmeleme işlemine yeni düğümlerin eklenebilmesidir. Program adaptif ağ 
oluşturma işlemini kullanmaktadır. İlk oluşturulan ağ ile elde edilen sonuçlarda, ağda 
belli bir hatadan büyük olan yerler bulunur ve bu yerlerde ağ düzeltilir. Yeni 
oluşturulan ağda çözüm tekrar hesaplanır. Bu işlem çözümdeki hata belli bir değere 
gelinceye kadar devam eder veya maksimum düğüm ve eleman sayısına ulaşıncaya 
kadar sürer. Optimum ağın oluşturulması hem modelin geometrisine hem de 
problemin fiziksel özelliklerine bağlıdır. Kullanılacak ağdaki düğümleri ve hatanın 
değerini kullanıcının kendisinin de belirlemesi program içinde mümkündür.  

 

Şekil 5.8 Lineer fırçasız doğru akım motorunun sonlu elemanlar ağ yapısı 

Ayrıca modellemenin bu kısmında çözüm ve hareket kriterleri de sistem üzerinde 
belirlenebilmektedir. İlk hız, kütle, sönüm gibi mekaniksel büyüklüklerin 
tanımlanması da bu aşamada yapılmaktadır. 

Model üzerinde hesaplanması istenen büyüklüklerin belirlenmesi: Ağ yapısı 
oluşturulan model üzerinde, problemin tipine bağlı olarak hesaplanması istenilen 
bölgelerdeki kuvvet, moment, akı, endüktans ve kapasite matrislerinin oluşturulması 
gerçekleştirilir. 

Çözümleme: Programın sonlu elemanlar yöntemiyle oluşturulmuş denklem 
sisteminin çözümüne başlandığı analiz kısmıdır. Nominal model çözümlenirken, 
simülatör, tüm tasarım değişkenlerinin model kurulurken belirlenmiş orijinal 
değerlerini kullanır (Şekil 5.9 ve 5.10). 
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Şekil 5.9 Lineer fırçasız doğru akım motorunda manyetik akı çizgilerinin dağılımı 
(AB sargılarının 320 Amper-sarım ile beslendiği, C sargısının beslenmediği 

durumda, kuvvetin üretilmediği konuma ilişkin, F=0) 

 

Şekil 5.10 Lineer fırçasız doğru akım motorunda manyetik akı yoğunluğu (AB 
sargılarının 320 Amper-sarım ile beslendiği, C sargısının beslenmediği durumda, 

kuvvetin üretilmediği konuma ilişkin, F=0) 
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Alan çözümlemelerinin görüntülenmesi, hesaplanan değişken matrislerin irdelenmesi 
ve bu değişkenlerden yeni değerlerin hesaplanması: Sonuçların grafiksel ve matrissel 
olarak elde edildiği kısımdır. Temel manyetik alan grafikleri ve temel alan 
büyüklükleri bu aşamada gözlemlenebilmektedir. Çözüm tamamlandığında sargı 
akımı, endüklenen gerilim, akı, pozisyon ve hız gibi büyüklükleri grafiksel olarak 
elde etmek mümkündür. Ayrıca belirlenen kısımların kuvveti ve istenilen endüktans 
matrisleri çözümleme sonucunda elde edilen büyüklüklerdir. 

Maxwell 2D programı yardımıyla lineer fırçasız doğru akım motorunun özendüktans 
ve karşıt endüktans değerlerinin hesaplanmasında kullanılan teori, üç iletkenli bir 
sistemin göz önüne alınmasıyla aşağıda kısaca açıklanmaktadır. Üç iletkenin mevcut 
olduğu bir sistemde, manyetik akı ile akımlar arasındaki ilişki aşağıdaki gibi 
tanımlanabilir. Şekil 5.11’de üç iletkenli bir sistemde özendüktans ve karşıt 
endüktansların oluşumu gösterilmektedir. 

3132121111 iLiLiL ++=λ               (5.15) 

3232221212 iLiLiL ++=λ               (5.16) 

3332321313 iLiLiL ++=λ               (5.17) 

 

Şekil 5.11 Üç iletkenli bir sistemde özendüktans ve karşıt endüktanslar  
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Denklemler matrissel olarak yazılacak olursa: 
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              (5.18) 

n tane iletkenden akım aktığı düşünülürse endüktans matrisi nxn boyutunda olacaktır. 
Bu matristeki L11, L22 ve L33 terimleri özendüktanslara karşılık gelirken, L12=L21, 
L13=L31, L23=L32 endüktansları ise iletkenler arasındaki karşıt endüktanslara karşılık 
gelmektedir. Manyetik alanda depo edilen enerji: 

∫
Ω

Ω•== dHBLIW jiij 2
1

2
1 2               (5.19) 

Burada I, i iletkeninden akan akım, Bi, i iletkeninin oluşturduğu manyetik akı 
yoğunluğu, Hj, j iletkeninin oluşturduğu manyetik alan şiddetini tanımlamaktadır. i 
ve j iletkenlerinin oluşturduğu endüktans ise, 

∫
Ω

Ω•== dHB
I
U

L ji
ij

ij 2

2
              (5.20) 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

Sonlu elemanlar analizi sonucu fırçasız doğru akım motorunun konuma bağlı 
endüktans değişimleri elde edilmiştir. Konuma bağlı olarak meydana gelen 
endüktans değişiminden yararlanılarak kalkış sorununun çözümlenmesi teorik olarak 
gerçekleştirilmesine rağmen, endüktans değişimlerinin çok az olmasından dolayı 
deneysel olarak uygulanmasında çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Lineer fırçasız 
doğru akım motorunun çeşitli konumlarına bağlı olarak gerçekleştirilen sonlu 
elemanlar analiziyle elde edilen sonuçlar Şekil 5.12 – 5.15’de verilmektedir. 
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Şekil 5.12 Lineer fırçasız doğru akım motoru için sonlu elemanlar analizi 

Şekil 5.12’de kuvvetin negatif değerden pozitif değere geçiş sırasındaki sıfır noktası 
için, BC sargıları beslenirken, C sargısı beslenmemesi durumundaki Lineer fırçasız 
doğru akım motoru için sonlu elemanlar analizi verilmektedir. 
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Şekil 5.13 Lineer fırçasız doğru akım motoru için sonlu elemanlar analizi (Kuvvetin 
pozitif maksimum noktası için, BC sargıları beslenirken, C sargısı beslenmemekte) 
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Lineer fırçasız DA motoru için gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz sonuçları elde 
edilen kuvvet, manyetik akı dağılımları ve endüktans matris değerleri sadece kritik 
noktalar için verilmiştir. Diğer analizlere ilişkin olarak, hesaplanan endüktans 
matrislerinden elde edilen sonuçlar verilmektedir. 
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Şekil 5.14 Lineer fırçasız doğru akım motoru için sonlu elemanlar analizi  

Şekil 5.14’de kuvvetin pozitif değerden negatif değere geçiş sırasındaki sıfır noktası 
için, BC sargıları beslenirken, C sargısı beslenmemesi durumundaki Lineer fırçasız 
doğru akım motoru için sonlu elemanlar analizi verilmektedir. 
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Şekil 5.15 Lineer fırçasız doğru akım motoru için sonlu elemanlar analizi (Kuvvetin 
negatif maksimum noktası için, BC sargıları beslenirken, C sargısı beslenmemekte) 
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Tablo 5.4 Çeşitli beslemelerde kuvvetin konuma bağlı olarak değişim değerleri 

x(cm) F (N/m)-AB x(cm) F (N/m)-AC x(cm) F (N/m)-BC 

-18,038 0 -18,41 2295 -17,75 2548,16 

-16,912 -2336,5 -17,352 0 -16,689 0 

-16,042 0 -16,2705 -2410 -15,611 -2188 

-15,208 2390 -15,396 0 -14,678 0 

-14,07 0 -14,451 2284 -13,788 2553,4 

-12,94 -2335 -13,398 0 -12,727 0 

-12,077 0 -12,265 -2422,7 -11,66 -2185 

-11,172 2425,2 -11,438 0 -10,718 0 

Lineer fırçasız DA motoru için gerçekleştirilen diğer sonlu elemanlar analiz 
sonuçlarına ilişkin olarak hesaplanan endüktans matrislerinden elde edilen sonuçlar 
Tablo 5.4 ve 5.5’de verilmektedir. 

Tablo 5.5 Çeşitli beslemelerde kuvvetin konuma bağlı olarak değişim değerleri 

x(cm) F (N/m)-BA x(cm) F (N/m)-CA x(cm) F (N/m)-CB 

-18,017 0 -18,36 -2253 -17,57 -2152,76 

-17,085 2515 -17,38 0 -16,66 0 

-16,0495 0 -16,45 2239 -15,79 2481 

-14,92 -2405,72 -15,375 0 -14,71 0 

-14,06 0 -14,3 -2355 -13,625 -2145,4 

-13,13 2511 -13,42 0 -12,7 0 

-12,09 0 -12,49 2238 -11,83 2480,11 

-10,99 -2381 -11,437 0 -10,75 0 
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Sonlu elemanlar analizi yardımıyla elde edilen kuvvetler yardımıyla oluşturulan 
lineer fırçasız doğru akım motorunun kuvvet-konum grafiği Şekil 5.16’da 
verilmektedir. Kuvvet-konum grafikleri, motorun her besleme durumu (AB-AC-BC-
BA-CA-CB) için ve her konuma göre ayrı ayrı yapılan sonlu elemanlar analizleri 
sonucu elde edilmiştir. 
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Şekil 5.16 AB-AC-BC-BA-CA-CB sargılarının beslenmesi durumunda Kuvvet-
Konum grafikleri 

Bölümün yukarıdaki kısımlarında açıklanarak verilen endüktans değerlerinin elde 
edilmesi, besleme durumuna göre ayrı ayrı analiz edilerek elde edilmiştir. Bu 
matrislerden yola çıkılarak besleme durumuna göre fazların özendüktans değerleri 
belirlenerek tablolar halinde verilmiştir. Sonlu elemanlar yöntemiyle B ve A 
fazlarının beslenmesi durumunda elde edilen öz endüktans değişimleri Tablo 5.6’da, 
B ve C fazlarının beslenmesi durumunda elde edilen öz endüktans değişimleri de 
Tablo 5.7’de gösterilmektedir. 
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Tablo 5.6 Sonlu elemanlar yöntemiyle B ve A fazlarının beslenmesi durumunda elde 
edilen öz endüktans değişimleri 

x(BA) Laa Lbb Lcc*10-6 

-18,017 59,3304 59,7324 65,4701 

-17,085 57,771 54,09 61,5407 

-16,0495 52,0051 51,2271 58,2022 

-14,92 54,7447 57,857 64,5308 

-14,06 60,0435 60,5554 66,3866 

-13,13 59,3477 55,7786 63,2375 

-12,09 52,1032 51,3172 58,3439 

-10,99 55,1196 58,1186 64,7856 

-10,097 54,8736 55,5621 61,8359 

Tablo 5.7 Sonlu elemanlar yöntemiyle B ve C fazlarının beslenmesi durumunda elde 
edilen öz endüktans değişimleri  

x(BC) Laa Lbb Lcc*10-6 

-17,75 58,4924 54,4599 58,1466 

-16,689 45,2624 42,8894 46,047 

-15,611 61,7632 57,0258 63,6841 

-14,678 62,3912 60,3982 64,5917 

-13,788 57,5027 57,1816 57,643 

-12,727 52,2056 50,2587 53,3219 

-11,66 61,4624 56,7852 63,4524 

-10,718 63,1577 61,2516 65,55 

-9,83 57,1734 56,9303 57,3478 
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BC Beslemesi Durumunda Özendüktanslar 
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Şekil 5.17 BC beslemesi durumunda faz öz endüktansları 

Tezin bu Bölümü’nde sadece BA ve BC fazlarının beslenmesiyle elde edilen 
endüktans değerleri verilmiştir. Bu endüktans değişimlerinin konuma göre 
değişimleri grafik olarak incelenecek olursa, konuma bağlı olarak değişimleri 
gözlenebilmektedir. BC ve BA fazlarının beslenmesi durumlarında konuma bağlı 
olarak faz erndüktaslarının değişim grafikleri Şekil 5.17 ve 5.18’de gösterilmektedir. 

BA Beslemesi Durumunda Özendüktanslar
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Şekil 5.18 BA beslemesi durumunda faz öz endüktansları 
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BC ve BA Beslenmesi Durumunda Laa Değerlerinin Değişimi
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Şekil 5.19 BC ve BA beslenmesi durumunda Laa değerlerinin değişimi 

BC ve BA fazlarının beslenmesi durumlarında Laa , Lbb ve Lcc faz özendüktanslarının 
konuma bağlı olarak değişim grafikleri Şekil 5.19 - 5.21’de gösterilmektedir. 

BC ve BA Beslenmesi Durumunda Lbb Değerlerinin Değişimi
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Şekil 5.20 BC ve BA beslenmesi durumunda Lbb değerlerinin değişimi 

BC ve BA Beslenmesi Durumunda Lcc Değerlerinin Değişimi
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Şekil 5.21 BC ve BA beslenmesi durumunda Lcc değerlerinin değişimi 
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BC Beslenmesinde Laa-Kuvvet Değişim Grafiği
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BC Beslenmesinde Lbb-Kuvvet Değişim Grafiği
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BC Beslenmesinde Lcc-Kuvvet Değişim Grafiği
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Şekil 5.22 BC beslenmesinde Laa, Lbb, Lcc-Kuvvet değişim grafikleri 

BC fazlarının beslenmesi durumlarında Laa , Lbb ve Lcc faz özendüktanslarının 
kuvvete bağlı olarak değişim grafikleri Şekil 5.22’de gösterilmektedir. 
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BA Beslenmesinde Laa-Kuvvet Değişim Grafiği
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BA Beslenmesinde Lbb-Kuvvet Değişim Grafiği
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BA Beslenmesinde Lcc-Kuvvet Değişim Grafiği
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Şekil 5.23 BA beslenmesinde Laa,Lbb,Lcc-Kuvvet değişim grafikleri 

BA fazlarının beslenmesi durumlarında Laa , Lbb ve Lcc faz özendüktanslarının 
kuvvete bağlı olarak değişim grafikleri Şekil 5.23’de gösterilmektedir. 
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5.4 FDAM’de Kalkış Algoritmasının Gerçeklenmesi 

FDAM’de konuma bağlı olarak meydana gelen endüktans değişiminden 
yararlanılarak kalkış sorununun çözümlenmesi teorik olarak tez çalışması içinde 
gerçekleştirilmesine rağmen, öz-endüktansların konuma bağlı olarak gösterdikleri 
değişimlerin çok az olmasından dolayı deneysel olarak uygulanmasında çeşitli 
zorluklar bulunmaktadır. Deneysel olarak kalkış, uygulaması oldukça kolay olan ve 
sıklıkla tercih edilen motor fazlarının belirli bir eğimle artan frekans profiline bağlı 
olarak açık çevrim beslenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu frekans profili, yük 
momentine bağlı olup tahrik sisteminin ve yükün eylemsizliği dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Rotor açık çevrim olarak, endüklenen hareket geriliminden konum 
bilgisinin alınabildiği belirli bir hıza getirilmiştir ve bu hızdan sonra endüklenen 
gerilim bilgisine dalgacık dönüşümü uygulanarak rotorun konumu algılayıcısız 
olarak belirlenmiştir. Bu andan sonra motor hızı kapalı çevrim olarak kontrol 
edilmiştir. 

Tablo 5.8. İleri yönde dönme durumu için kalkış algoritmasında fazların beslenme 
sıraları 

 Eş eksenleme Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4 Adım 5

Uyarılan  

Fazlar 
AB AC BC BA CA CB 

FDAM’nin geri yönde dönüşünde kalkışın gerçekleştirilmesi, Simulink modelinde 
kullanılan bir anahtar yardımıyla iki fazın sırasının değiştirilmesiyle 
gerçekleştirilmiştir. 

Fırçasız doğru akım motorunun kalkışının gerçekleştirilmesi için Simulink ortamında 
oluşturulan benzetim algoritmasına ilişkin model Şekil 5.24’de verilmektedir. 
Kullanılan gerçek zamanlı arayüz birimi DS2201 modelindeki BIT OUT channel-
wise blokları bu model içine yerleştirilmiştir. Böylelikle model içindeki dijital 
bilgilerin dış ortama yani deney düzeneğindeki anahtarlara uygulanabilmesi 
sağlanmaktadır. Sonraki aşamada model için gerekli gerçek zaman kod üretimi 
otomatik olarak yaratılmıştır. Üretilen C kodların işlemcide değerlendirilmesiyle 
donanımsal benzetişim (HIL) gerçekleştirilmiştir. Gerçek zamanlı ve donanımsal 
benzetim sonucu üretilen işaretler eviricideki IGBT anahtarlarına uygulanmıştır. 
Modelin ürettiği işaretler tamamen Tablo 5.8’e göre üretildiğinden başlangıçta, AB 
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fazlarının beslenmesini sağlayacak şekilde eviricideki uygun anahtarlar iletime 
geçerek eş eksenleme sağlamaktadır. Eş eksenleme durumunda sistem 5 saniye 
civarında bekletildikten sonra, ileri yönde beslemeye uygun şekilde, belirli bir eğimle 
artan frekans profiline bağlı olarak fazlar beslenmiştir. Böylece motorun kalkışı 
gerçekleştirilerek, hızlanması sağlanmıştır. Hızla doğru orantılı olarak değişen 
beslenmeyen faz endüklenen geriliminin okunabildiği yaklaşık 140 d/d’ya kadar 
rotor açık çevrim olarak hızlandırılmıştır. Kalkışı gerçeklenen ve belirli bir hıza 
getirilen motor bundan sonra kapalı çevrim olarak kontrol edilmiştir. FDAM’nin 
gerçek zamanlı olarak kalkışının gerçekleştirilmesi için Simulink ortamında 
oluşturulan benzetim algoritmasına ilişkin model Şekil 5.24’de verilmektedir. 

 

Şekil 5.24 FDAM’nin kalkışının gerçekleştirilmesi için Simulink ortamında 
oluşturulan benzetim algoritmasına ilişkin model 
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6. DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ 

6.1 Dönüşüm Yöntemleri 

Günümüzde mühendisler ve matematikçiler, herhangi bir fiziksel sistemden elde 
edilen işaretlerin analizinde birçok dönüşüm tekniklerini kullanmaktadır. Hilbert 
dönüşümü, kısa-zaman Fourier dönüşümü, Wigner dağılımı, Radon dönüşümü ve 
geleceğin dönüşümü diyebileceğimiz Dalgacık dönüşümü bunların başlıcalarıdır. Her 
dönüşüm tekniğinin kendine göre uygulama alanları, uygulamaya bağlı olarak da 
olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır. 

Geçmişte ve günümüzde de hala yaygın olarak kullanılmakta olan, 19. yüzyılda 
Fransız matematikçi Joseph Fourier tarafından geliştirilen, Fourier teorisinden 
bilindiği gibi, herhangi periyodik bir işaret sonsuz uzunluklu olan sinüs ve kosinüs 
serilerinin toplamı olarak ifade edilebilir. t zamanı, f frekansı, x giriş işaretinin 
zaman domenini, X işaretin frekans domenini göstermek üzere Fourier ve ters 
Fourier dönüşümleri aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

[ ]∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−

+== dtftjfttxdtetxfX ftj πππ 2sin2cos)()()( 2              (6.1) 

[ ]dfftftfXdfefXtx ft ∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−

+== πππ 2sin2cos)()()( 2             (6.2) 

Bu ayrıştırma tekniği ile işarette varolan bütün frekanslar belirlenebilir, fakat bu 
frekansların ne zaman varolduklarına ilişkin bir bilgi elde edilemez [26]. f frekanslı 
bileşen zamanın hangi anında çıkarsa çıksın integrasyona etkisi aynı olacaktır. 
Frekans-zaman bilgisi durağan (stationary) ve periyodik işaretler için gerekli 
değildir. Bu yüzden Fourier dönüşüm tekniği durağan ve periyodik işaretlere 
uygulanabilmesine rağmen, durağan olmayan (non-stationary) işaretlere 
uygulanamaz, uygulansa bile yanlış sonuçlar elde edilir. Son yıllarda bu problemin 
üstesinden gelebilmek için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu çözümler yardımıyla 
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durağan olmayan bir işareti hem zaman, hem de frekans tanım bölgelerinde temsil 
etmek mümkündür. Dalgacık dönüşümü işaretin zaman-ölçek bilgisini veren ve en 
yaygın olarak kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Bu dönüşümün dışında, kısa 
zaman Fourier dönüşümü ve Wigner dağılımı zaman-frekans çözünürlük bilgisi 
veren diğer yöntemlerdir. 

Bir işaretin zaman-frekans gösterimini elde edebilmek için ilgilenilen işareti çeşitli 
parçalara bölmek ve sonra bu parçaları ayrı ayrı analiz etmek gerekmektedir. Bir 
işareti bu yolla analiz etmek farklı frekans bileşenlerinin ne zaman ve nerede olduğu 
hakkında daha fazla bilgi verecektir, fakat aynı zamanda da işaretin nasıl parçalara 
bölüneceği gibi temel bir problem de söz konusu olacaktır. İşaretin zaman-frekans 
gösterimini bulmada uygulanan ilk yöntem, kısa-zaman Fourier dönüşümüdür.  

Bilinen dönüşümlerden, Shannon dönüşümü yüksek zaman çözünürlüğüne sahipken, 
frekans çözünürlüğü yoktur. Fourier dönüşümünde ise tamamen Shannon 
dönüşümünün tersi olarak yüksek frekans çözünürlüğüne karşılık zaman çözünürlüğü 
sıfırdır. Kısa-zaman Fourier dönüşümünde tek bir pencere kullanıldığından zaman-
frekans çözünürlüğü sabit ve kare şeklindedir. Dalgacık dönüşümünde ise 
çözünürlük pencere genişliğine bağlı olarak değişmektedir [56]. Şekil 6.1’e bakıldığı 
zaman farklı genişlik ve yüksekliklerde kutular bulunmasına rağmen, bunların 
alanları birbirine eşittir. Bu kutuların frekans-zaman uzayındaki oranları eşittir, fakat 
zaman ve frekans oranları farklıdır. Düşük frekanslarda yani, kutu yüksekliğinin 
küçük olduğu durumlarda yüksek frekans çözünürlüğüne sahiptir. Kutuların genişliği 
azaldıkça, yüksek frekanslarda, zaman çözünürlüğü artmakta, dolayısıyla kutuların 
yüksekliği arttığından frekans çözünürlüğü azalmaktadır. Sonuç olarak kısa-zaman 
Fourier ve dalgacık dönüşümünde kutuların alanları aynıdır. 

 

Şekil 6.1 İşaret dönüşüm teknikleri 
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6.2 Kısa-Zaman Fourier Dönüşümü 

Kısa zaman Fourier dönüşüm tekniğinde bir işaret, işarete bağlı olarak seçilen bir 
pencere fonksiyonuyla belirli zaman aralıklarıyla pencerelenir ve her zaman 
aralığında, pencere fonksiyonu ile işaretin iç çarpımının Fourier dönüşümü alınır. Bu 
dönüşüm tekniğiyle işaretin hem zaman boyutunda hem de frekans boyutunda bilgisi 
elde edilebilmektedir. İşarete dar pencerelerden bakılır ve pencere içinde kalan 
işaretin durağan olduğu varsayılır. Buradaki temel sorun uygulamaya göre 
farklılıklar gösteren pencere fonksiyonunun boyutunun belirlenmesindedir. Eğer 
seçilen pencere fonksiyonu dar bir pencere ise, iyi zaman çözünürlüğü – kötü frekans 
çözünürlüğüne sahip olunurken, geniş bir pencerede kötü zaman çözünürlüğü – iyi 
frekans çözünürlüğü elde edilmektedir. Kısa-zaman Fourier dönüşümü, işaretlerin 
zaman frekans bileşenlerinin zaman içerisindeki yerini ifade etmek için kullanılan bir 
yöntemdir. Fourier dönüşüm tekniğinin kısa zaman Fourier dönüşümünden temel 
farkı, sonsuz pencere uzunluğuna sahip olduğundan mükemmel frekans 
çözünürlüğüne sahipken, zaman çözünürlüğü bulunmamasıdır. 

Kısa zaman Fourier dönüşümünü özel bir hali olan, 1946 yılında Gabor tarafından 
tanıtılan Gabor dönüşümünde pencere fonksiyonu olarak Gauss fonksiyonu 
kullanılmaktadır. Çeşitli pencere uzunluklarındaki Gabor pencere fonksiyonları Şekil 
6.2’de verilmektedir. 

 

Şekil 6.2 Çeşitli pencere uzunluklarındaki Gabor pencere fonksiyonları 
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a pencere uzunluğunu ve t zamanı göstermek üzere Gabor dönüşümünde kullanılan 
gauss fonksiyonu: 

2/)(
tatetg −=                   (6.3) 

şeklinde tanımlanır. 

Bu dönüşümlerin temel olumsuz bir tarafı, kullanılan sonlu uzunluklu pencere 
fonksiyonunun işaret üzerinde kaydırıldığı her zaman diliminde uzunluğunun sabit 
olmasından kaynaklanan çözünürlük problemidir. Çözünürlüğü bir işaretteki bilgi 
miktarı olarak tanımlamak mümkündür. Zaman çözünürlüğü ile frekans çözünürlüğü 
arasındaki temel ilişki ise Heisenberg Belirsizlik Prensibi’ne dayalı olarak 
tanımlanmaktadır. Belirsizlik prensibine göre bir işaretteki frekans oluşumunun tam 
zamanını ve tam frekansını bilmek mümkün değildir [57]. Diğer bir ifadeyle, bir 
işareti zaman-frekans uzayında bir nokta olarak basitçe göstermek mümkün değildir. 
Bu tanımlara göre belirsizlik prensibi işaretin nasıl pencerelendiğinin önemli 
olduğunu göstermektedir. Örneğin zaman tanım bölgesinde verilen bir işaretin 
frekans çözünürlüğü yokken, aynı şekilde frekans tanım bölgesinde ifade edilen bir 
işaretin de zaman çözünürlüğü olmamaktadır. Kısa zaman Fourier dönüşümü 
kullanılarak zaman-frekans tanım bölgesinde gösterilen bir işaretin zamanda ve 
frekanstaki çözünürlükleri aynıdır. Uygulamada karşılaşılan işaretler genellikle 
yüksek frekanslarda kısa süreli ve düşük frekanslarda uzun süreli olmaktadır. Bu 
nedenle uygulamaya bağlı olarak farklı uzunluklu pencereler kullanmak gerekecektir. 
Pencere fonksiyonunun boyutuna bağlı olarak frekans-zaman çözünürlük grafikleri 
Şekil 6.3’de verilmektedir. 

 

Şekil 6.3 Pencere fonksiyonunun boyutuna bağlı olarak frekans-zaman çözünürlük 
grafikleri 



 135

Kısa-zaman Fourier dönüşümünde, f(t) işaretinin, zamandaki pozisyonu τ  ile 
ötelenmiş bir g(t) pencere fonksiyonu ile iç çarpımı alınarak f(t) işaretinin 
pencerelenmiş Fourier dönüşümü bulunur. τ  ve Ω  sırasıyla zamanda öteleme ve 
frekans parametreleri olmak üzere kısa-zaman Fourier dönüşümü: 

( ) ( ) ( ) dtetgtfF tjΩ−
+∞

∞−

−=Ω ∫ ττ *,                (6.4) 

ile hesaplanır ve 

( ) ( ) ( ) ( ) dtdetgFtf tj Ω−Ω= Ω
+∞

∞−

+∞

∞−

− ∫ ∫ ττπ ,2 1               (6.5) 

eşitliği ile f(t) yeniden elde edilebilir. 

6.3 Çok Çözünürlüklü Analiz ve Dalgacık Dönüşümü 

Çok çözünürlüklü analiz tekniklerinde isminin de ifade ettiği gibi, farklı çözünürlük 
ve farklı frekanslardaki işaretler için analizler gerçekleştirilmektedir. Çok 
çözünürlüklü analizlerde, yüksek frekanslarda iyi zaman çözünürlüğü - düşük 
frekans çözünürlüğü, alçak frekanslarda düşük zaman çözünürlüğü - iyi frekans 
çözünürlüğü elde edilmektedir. Çok çözünürlüklü analizde bir fonksiyon, her biri 
farklı çözünürlükte olan yaklaşımları şeklinde ifade edilmektedir. Fonksiyonun bu 
yaklaşımları ölçekleme fonksiyonu olarak isimlendirilen ve alçak geçiren özellikte 
olan bir ana dalgacık fonksiyonuyla konvolüsyon alınarak bulunur. 

Dalgacık dönüşümü veya dalgacık analizi, daha önce kullanılmakta olan 
dönüşümlerdeki çözünürlük sorunlarının üstesinden gelmek için geliştirilen en yeni 
çözümdür. Dalgacık tanımı küçük dalgacıklar anlamına gelirken, küçüklük ise sonlu 
uzunluktaki fonksiyonları tanımlamaktadır. Dalgacıkların temeli 1909 yılında Alfred 
Haar’ın şimdiki Haar fonksiyonu olarak isimlendirilen çalışmasına dayanmaktadır. 
Yakın geçmişte bu tip fonksiyonlara ilginin oluşması, 1982 de Morlet ve Grossman 
tarafından sismik verilerin analizinde dalgacık fonksiyonlarının kullanılmasıyla 
başlamıştır. 1988’de Ingrid Daubechies’ in yaptığı çalışmalar modern dalgacık 
analizine katkıda önemli bir kilometre taşı oluşturmaktadır. Ingrid Daubechies, özel 
durum olarak Haar dalgacığını içeren tam destekli ortonormal dalgacıklar üzerinde 
çalışmıştır. Aynı yıllarda Stephane Mallat, çok çözünürlüklü analiz üzerine 
çalışmalar yayınlamış ve Daubechies’ in tanımladığı tam destekli ortogonal dalgacık 
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fonksiyonlarını kullanarak dalgacık dönüşümünün hızlı olarak hesaplanmasına imkan 
veren ve günümüzde Mallat piramit algoritması olarak da isimlendirilen bir 
algoritma geliştirmiştir. O zamandan beri dalgacık dönüşümü, görüntü işleme, 
akustik, veri sıkıştırma, işaret analizi, tıbbi uygulamalar ve diferansiyel eşitliklere 
sayısal çözümlemeler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. 

Kısa-zaman Fourier dönüşümü tabanlı işaret ayrıştırmayla dalgacık dönüşümü 
tabanlı işaret ayrıştırma arasındaki önemli bir fark şudur: kısa-zaman Fourier 
dönüşümünde pencere fonksiyonu olarak hemen hemen her fonksiyon 
kullanılabilirken dalgacık dönüşümü ile işaret ayrıştırmak için kullanılacak ana 
dalgacık kabul edilebilirlik koşulunu sağlamalıdır. Bu yüzden dalgacık analizinde 
temel bir konu istenilen ana dalgacığın nasıl oluşturulacağıdır. Ana dalgacığı 
hesaplamak için ilk olarak Mallat ve Meyer’in çalıştığı popüler bir algoritma, çok 
çözünürlüklü analiz yapısına dayanmaktadır. Dalgacık ve çok çözünürlüklü analiz 
yapısı arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya çıkaran bu bilim adamları, ana 
dalgacığın kolaylıkla hesaplanabilmesini sağlamışlardır. Daubeshies ise, sonlu 
impuls cevaplı filtre (FIR) kümeleri yardımıyla, sonlu uzunluklu ortonormal 
dalgacıkları elde etmek için sistematik bir teknik geliştirmiştir. 

Dalgacık dönüşümünü sürekli ve ayrık olmak üzere iki farklı grupta incelemek 
mümkündür. Sürekli dalgacık dönüşümünde ölçeklendirme ve dönüşüm 
parametrelerinin sürekli olarak değişiminden dolayı her bir ölçek için dalgacık 
katsayılarının hesaplanması zor ve zaman alıcı bir işlem olduğundan, ayrık dalgacık 
dönüşümü daha çok tercih edilmektedir. 

6.3.1 Sürekli Dalgacık Dönüşümü 

Tanım olarak bir dalgacık, ortalama değeri sıfır olan ve zamanla sınırlı bir dalga 
şekildir. Zaman ekseninde kaydırma ve ölçekleme parametrelerinin değişimi 
dalgacık dönüşümünün temelini oluşturmaktadır. Sürekli dalgacık dönüşümünde 
tümüyle ölçeklenebilir modüle edilmiş bir pencere işaret boyunca kaydırılır ve her 
konum için spektrum hesaplanır. Bu işlem her yeni tur için biraz daha kısa veya uzun 
pencereyle birçok kez tekrarlanır. Sonunda, işaretin zaman-frekans gösterimi, hepsi 
de farklı çözünürlüklü olan işaretler olacaktır. Dalgacıklar söz konusu olduğunda 
normalde zaman-frekans gösterimi değil, frekansın karşıtının ölçek olmasından 
dolayı ve frekans terimi Fourier dönüşümü için kullanıldığından, zaman-ölçek 
gösterimi ifadesi kullanılmaktadır [46]. Farklı ölçekler için kosinüs işaretlerinin 
değişimi Şekil 6.4’de görülmektedir. 
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Şekil 6.4 Farklı ölçekler (frekanslar) için kosinüs işareti 

Sürekli dalgacık dönüşümü ve kısa zaman Fourier dönüşümü arasında iki belirgin 
fark bulunmaktadır: Dalgacık dönüşümünde a) pencerelenen işaretin Fourier 
dönüşümü alınmaz b) her bir spektral bileşen için dönüşüm hesaplanırken pencerenin 
genişliği değiştirilir, bu da dalgacık dönüşümünün en önemli özelliğidir. 

Dalgacık dönüşümünde, ölçek (scale) kavramı haritalarda kullanılan ölçek tanımıyla 
aynıdır. Büyük ölçek büyük bir resim ve detaysız bir görünüm temsil ederken, küçük 
ölçekler detayları göstermektedir. Bu yüzden büyük ölçekten küçük ölçeğe doğru 
gitmek içe doğru resmi büyütmek anlamına gelmektedir. Ölçek, frekansla ters 
orantılı olup, Fourier dönüşümüyle tanımlanan alçak frekanslar yüksek ölçeklere, 
yüksek frekanslar da alçak ölçeklere karşılık gelmektedir. 

Aşağıdaki özellikleri taşıyan reel veya kompleks değerli sürekli zamanlı bir işarete 
ana (mother) dalgacık denir. Bu anlamda fonksiyonun integrali sıfır olmalı, 

( ) 0=∫
+∞

∞−

dttψ                   (6.6) 

ve fonksiyonun karesi integre edilebilmeli, yani fonksiyon sonlu enerjili olmalıdır.  

( ) ∞<∫
+∞

∞−

dtt
2

ψ                   (6.7) 

Karesel integre edilebilir bir s(t) fonksiyonunun bir ψ(t) dalgacığına göre sürekli 
dalgacık dönüşümü aşağıdaki gibi tanımlanır. 
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( ) ( ) dt
a

bt
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tsbaW ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= ∫
+∞

∞−

*1, ψ                (6.8) 

Burada a ve b reel sayıları ve * sembolü kompleks eşleniği göstermek üzere dalgacık 
dönüşümü iki değişkenin bir fonksiyonudur. s(t) ve ψ(t) fonksiyonları L2(R) karesel 
integre edilebilir fonksiyonlar kümesine ait olduğu için yukarıdaki eşitlik ψab(t) 
tanımı ile aşağıdaki gibi yazılabilir. 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
a

bt
a

tba ψψ 1
,                 (6.9) 

( ) ( ) ( )dtttsbaW ba
*

,, ψ∫
+∞

∞−

=               (6.10) 

Dönüşümde kullanılan farklı genişliğe sahip diğer pencere fonksiyonları ana 
dalgacıktan ölçekleme yoluyla türetilir. ψ(t) ana dalgacığının farklı a ve b değerleri 
için elde edilen ψab(t) fonksiyonlarına dalgacık ailesi adı verilir.  

Normalizasyon faktörü 
a

1  ise her a ve b değeri için enerjinin aynı kalmasını sağlar. 

( ) ( ) dttdttba

22

, ∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−

= ψψ               (6.11) 

Burada a parametresi ölçek veya yayılma değişkeni olarak, b parametresi de öteleme 
değişkeni olarak isimlendirilir. Bu parametreler Şekil 6.5 ve 6.6’da 
tanımlanmaktadır. 

 

Şekil 6.5 Dalgacık analizinde ölçek (a) 
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Öteleme, dalgacık fonksiyonunun işaret üzerinde kaydırılması, zaman bölgesi 
boyunca ötelenmesini ifade etmektedir. Dönüşümden zaman bilgisi öteleme ile 
sağlanır. Daha öncede tanımlandığı gibi dalgacık analizinde ölçek frekansın tersi 
olup, yüksek ölçek global bir görünüm olup, ayrıntıları içermezken, düşük ölçekler 
işaretlerin sıkıştırılması anlamına gelir ve ayrıntıları göstermektedir. Ölçek 
parametresinin değeri değiştirilerek, ana dalgacığın sıkıştırılması ya da 
genişletilmesiyle dalgacık dönüşümünde kullanılan pencereler elde edilir. Tez 
çalışmasında kullanılan Daubechies dalgacıkları bu pencere fonksiyonlarından 
birisidir. Dalgacık dönüşümü de farklı ölçeklerdeki dalgacık ile işaret arasındaki 
ilişkiyi (korelasyon) belirtmektedir. 

 

Şekil 6.6 Dalgacık analizinde öteleme (b) 

Eğer a>1 ise ( )tψ  zaman ekseni üzerinde yayılır, o<a<1 ise ( )tψ  zaman ekseni 

üzerinde daralır. Temelde, sürekli zaman dalgacık dönüşümü bir s(t) işareti ile her a 
ve b değerinde ötelenen ve yayılan ( )tba,ψ  fonksiyonları arasındaki korelasyonların 

biriktirilmesidir. Eğer ana dalgacık ∞<<C0  ve )(:)( tψωΨ ’nin Fourier 

Dönüşümü olmak üzere, 

( )
ω

ω
ω

dC ∫
+∞

∞−

Ψ
=                (6.12) 

kabul edilirlik koşulunu sağlıyorsa s(t) işareti 

( ) ( )dadbtbaW
aC

ts ba
a b

,2 ,11)( ψ∫ ∫
∞

−∞=

∞

−∞=

=             (6.13) 

bağıntısıyla yeniden tam olarak elde edilebilir. Burada ( )ωψ , ( )tψ  nin Fourier 
dönüşümüdür. ∞<<C0  koşulundan ( )0Ψ =0 olmalıdır ve bu da ana dalgacığın 

band geçiren bir yapıda olduğunu gösterir. 
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Sürekli dalgacık dönüşüm ana denkleminden de anlaşıldığı gibi belli bir ölçekteki 
dalgacık fonksiyonunun, analizi gerçekleştirilecek işaret ile çarpımının bütün zaman 
ekseni boyunca integralinin normalizasyon faktörüyle çarpılması dalgacıkların 
temelini oluşturmaktadır. Sabit bir ölçek boyunca dalgacık fonksiyonunun zaman 
ekseninde her ötelenme durumu için bu matematiksel işlem işaretin sonuna kadar 
hesaplanır ve böylece zaman – ölçek uzayında belli bir ölçek için bir satır matrisi 
elde edilir. Daha sonra istenilen bütün ölçek değerleri için bu hesaplamalar 
yapıldıktan sonra işaretin sürekli dalgacık dönüşümü elde edilir. Her bir ölçek 
değeriyle bir satır matrisi elde edilmektedir. 

6.3.2 Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) 

Ayrık dalgacık dönüşümünün (ADD) temelleri 1976 yılında Croiser, Esteban ve 
Galand tarafından atılmıştır. Aynı yıllarda Crochiere, Weber ve Flanagan konuşma 
işaretlerinin kodlanmasında altbant kodlama (subband coding) olarak bilinen benzer 
bir çalışmayı gerçekleştirmişlerdir [26]. 1983 yılında Burt piramid kodlama veya 
bilinen adıyla çok çözünürlüklü analiz çalışmalarını çok benzer bir teknikle 
tanımlamıştır. 1989 yıllarında ise Vetterli ve Le Gall altbant kodlamada bir takım 
geliştirmeler yaparak, piramit kodlardaki bazı gereksiz dönüşümleri ortadan 
kaldırmışlardır. Dalgacık dönüşümünde kullanılan dalgacık tipleri Şekil 6.7’de 
gösterilmektedir. 

Sürekli dalgacık dönüşümünde, sürekli olarak ölçeklenen bir fonksiyonun, sürekli 
olarak işaret üzerinde kaydırılıp ikisi arasındaki korelasyonların hesaplanmasıyla 
elde edilen dalgacık dönüşümü katsayıları gereksiz terimler ve gereksiz bilgi 
içermektedir ve hesaplama zamanını arttırmaktadır. Ayrık dalgacık dönüşümü, 
orijinal işaretin hem analizi hem de sentezi için yeterli bilgiyi sağlamakla birlikte 
hesaplama zamanında önemli bir azalma da getirmektedir. Bu amaçla dalgacıklar 
ayrıklaştırılmaktadır. Ölçek ve pozisyon belli bir basamağa göre seçilerek, örneğin 
ölçek ve pozisyonları 2’nin katları olarak seçilmesi analizin daha verimli ve doğru 
sonuçlar vermesini sağlamaktadır. Bu işlemi yapmanın diğer bir yoluysa filtreleme 
tekniklerinin kullanmasıdır. Birçok sinyalde düşük frekans, sinyalin önemli bir 
kısmını, yüksek frekans ise ayrıntı kısmını içermektedir. İşaret bu tip analizde 
birbirine ardışık bağlı yüksek geçiren filtre ve alçak geçiren filtrelerden 
geçirilmektedir. Böylece işarette varolan yüksek ve alçak frekans bileşenleri ayrı ayrı 
analiz edilmektedir. İşaretin çözünürlüğü filtreler yardımıyla değiştirilirken, alt ve 
yukarı-örnekleme yardımıyla da işaretin ölçeği değiştirilmektedir. Alt-örnekleme, 
işaretin örnekleme oranını azaltılması yani bazı örneklerin işaretten kaldırılması 
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anlamına gelirken, yukarı-örnekleme, örnekleme oranının arttırılması, yeni 
örneklerin ilave edilmesi anlamına gelmektedir. 

 

Şekil 6.7 Dalgacık dönüşümünde kullanılan dalgacık tipleri 

m ve n tamsayı ve a0>1, b0>0 olmak üzere ölçek parametresi maa 0=  ve öteleme 
parametresi manbb 00=  alınarak a ve b parametreleri ayrıklaştırılır [51]. Genellikle 

a0=2 ve b0=1 olarak seçilir ve bu seçimle sırasıyla frekans ve zaman eksenlerinin 
diyatik (ikinin kuvvetleri) olarak örneklenmesine olanak verilir (Şekil 6.8). 

 

Şekil 6.8 Diyatik (ikinin kuvvetleri) örnekleme 
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Bu yolla elde edilen dalgacık ifadesi aşağıda verilmektedir. 

( ) ( )nt
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t mm
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m
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0
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, ψψψ            (6.14) 

Eğer ( ){ }tnm,ψ  dalgacık kümesi, 
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⎧

=∫ ,0
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'' ,, dttt
nmnm ψψ    

diger
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eşitliğini sağlıyorsa bunlara ortonormal dalgacıklar denir. s(t) işareti aşağıdaki 
bağıntıdaki gibi ifade edilen formda gösterilir. 
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İki boyutlu dm,n dizisi, s(t) işaretinin dalgacık dönüşümü olarak isimlendirilmektedir. 
Burada yalnızca a ve b parametreleri ayrıklaştırılmış olup ayrık dalgacık dönüşümü, 
hala sürekli zamanlı bir işaretin dönüşümüdür ve dalgacıklar da süreklidir. Bu 
nedenle ayrık dalgacık dönüşümü, sürekli zaman dalgacık serisi olarak da 
isimlendirilebilir. 

Ayrık ana dalgacık ( )kψ ’e göre ayrık zaman dalgacık serisi de aşağıdaki gibi 

tanımlanır: 
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Dalgacık dönüşümünün pratik ve etkin olabilmesi için hızlı algoritmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır ve aslında bu hızlı algoritmaların varlığı dalgacık dönüşümünü bugün 
oldukları yere getirmiştir. Ayrık dalgacık dönüşümünü etkin bir şekilde hesaplayan 
algoritma, 1988 yılında Mallat tarafından filtreler kullanarak geliştirilmiştir. 

Çok çözünürlüklü dalgacık analizinde detay ve ayrıntıları seçmek için alçak geçiren 
ve yüksek geçiren filtreler kullanılmaktadır. Filtreleme işleminde alçak geçiren 
filtreler ayrıntıları içermekte olup sinyalin düşük frekansını, yüksek ölçeğini alırken, 
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yüksek geçiren filtreler ise sinyalin detay kısmını almakta olup, düşük ölçek, yüksek 
frekansa tekabül etmektedir (Şekil 6.9). 

Alçak geçiren filtre yardımıyla yüksek frekans bileşenleri elimine edilirken, ölçekte 
herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Filtreleme ile bilginin yarısı kaybedildiğinden, 
çözünürlük yarıya inmektedir. Zaman çözünürlüğü yarıya düşerken, frekans 
çözünürlüğü iki katına çıkmaktadır. İşaretteki en yüksek frekans bileşeni 
filtrelemeyle yarıya düştüğünden, Nyquist kriteri uyarınca, işaretteki örneklerin 
yarısı atılabilir. Filtrelemeden sonra kullanılan alt-örnekleme bilginin kaybedilmesi 
anlamına gelmemekte olup, yani çözünürlükte herhangi bir değişiklik olmaksızın, 
örneklemeyle ölçek değiştirilmektedir. Böylece ölçek iki katına çıkmaktadır. 

 

Şekil 6.9 Alçak ve yüksek geçiren filtreler yardımıyla işaretin ayrıntı ve detaylarının 
elde edilmesi 

İşaret içerisindeki ayrıntı bilgisinin miktarının ölçüsü olarak kabul edilen işaretin 
çözünürlüğü, filtreleme işlemleri ile değiştirilirken, ölçekleme ise üst-örnekleme 
(upsampling) ve alt-örnekleme (down-sampling) işlemleriyle gerçekleştirilir. 
Dalgacık analizinde işaretin filtrelenmesi ve örneklenmesi işlemi Şekil 6.10’da 
gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.10 Dalgacık analizi uygulanan işaretin filtrelenmesi ve örneklenmesi işlemi 
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x[n] fiziksel bir ölçme cihazından kaydedilen bir ayrık zaman işareti olmak üzere, bu 
işaret yaklaşım ve detay gösterimi denilen iki ayrı frekans aralığına ayrıştırılabilir. 
Bu işlem, impuls cevabı h[n] olan yarı-bant sayısal alçak geçiren filtreden işaretin 
geçirilmesiyle başlar. Bir işaretin filtrelenmesi, filtrenin impuls cevabı ile işaretin 
matematiksel olarak konvolüsyonunu almak demektir. Ayrık durumdaki 
konvolüsyon işlemi aşağıdaki ifade de verilmektedir. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]knXkhknhkXnhnXny
kk

−=−== ∑∑*            (6.18) 

Alçak geçiren filtreleme çözünürlüğü yarıya düşürürken, ölçekte herhangi bir 
değişiklik yapmamaktadır. İşaretin 2 ile alt-örneklenmesi ile de örneklerin yarısı 
gereksiz olur. Alt-örneklemeden sonra ise ölçek iki katına çıkmaktadır. Bu yöntem 
matematiksel olarak, 
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şeklinde ifade edilmektedir. h[n] ve g[n] sırasıyla alçak geçiren ve yüksek geçiren 
filtreleri göstermek üzere, her bir filtreleme ve alt-örnekleme sonundaki çıkışlar, 

[ ] [ ] [ ]∑ −=
n

yüksek kngkXny 2               (6.20) 

[ ] [ ] [ ]∑ −=
n

alçak knhkXny 2               (6.21) 

şeklinde ifade edilmektedir. İşaretin ayrıklaştırma işlemi istenildiği kadar alt 
seviyelere kadar yapılarak düzgünleştirilmiş işaret ve detay bilgileri elde edilebilir. 
Çok çözünürlüklü analizde işaretin ayrıştırılması Şekil 6.11’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.11 Çok çözünürlüklü analizde işaretin ayrıştırılması 



 145

Ayrıştırılan işaretin dönüşüm katsayılarından, bir başka ifadeyle, yaklaşım ve detay 
katsayılarından işaretin yeniden oluşturulması, yukarı-örnekleme, alçak geçiren ve 
yüksek geçiren filtreler yardımıyla gerçekleştirilir (Şekil 6.12). Bu işlem dalgacık 
sentezi veya ters ayrık dalgacık dönüşümü (IDWT) olarak bilinmektedir. 
Ayrıklaştırılan işaretin ters ayrık dalgacık dönüşümüyle yeniden oluşturulması Şekil 
6.13’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.12 Sentez işleminde yukarı örnekleme 

Eğer işaret L sayıda ölçekte ayrıştırılmışsa, ayrıştırma katsayılarından işaretin 
yeniden elde edilmesi aşağıdaki bağıntıdaki gibi olmaktadır. 
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Bu bağıntı s(t) işaretinin L ölçeğindeki alçak geçiren yaklaşımıyla farklı 
çözünürlükteki L sayıdaki dalgacık bileşenlerinin toplamı olarak ifade edilebilir. 
Buradaki c katsayıları yaklaşım, d ise detay katsayıları olarak, φ  ölçekleme 
fonksiyonu ve ψ  dalgacık fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. 

 

Şekil 6.13 Ayrıklaştırılan işaretin ters ayrık dalgacık dönüşümüyle yeniden 
oluşturulması
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7. MOTOR KONTROLÜ VE DENEY DÜZENEĞİ 

7.1 Motor Kontrolündeki Eğilim ve DSP ile Kontrol 

Geleneksel olarak motor kontrolü analog elemanlarla gerçekleştirilmekte olup, 
tasarım kolaylığı ve maliyet açısından çeşitli avantajlara sahiptir. Ancak, eskime, 
sıcaklık dolayısıyla parçalarda meydana gelen değişimler sistemin düzenli olarak 
kontrolünü gerektirmesi ve bunun sistem güvenirliği açısından oluşturduğu sorunlar, 
analog parçaların tolerans yüksekliği, donanım olarak sürekli 
güncelleştirilmelerindeki güçlükler gibi olumsuzluklara sahiptirler. Analog 
kontrolörlerle katı çözümler yapılabilmektedir, yani tasarımda gelişmeler ve 
değişiklikler yapılması çok zordur. Bu gibi nedenlerden dolayı dijital sistemler 
günümüzde birçok uygulamada analog tasarımların yerini almıştır. Yazılımlar 
sayesinde güncelleştirilmelerinin sağladığı kolaylık, güvenirliklerinin yüksek olması, 
mikroçipler üzerindeki çeşitli fonksiyonlar sayesinde parçalardaki azalmalar 
sağladığı başlıca olanaklardır. Sıcaklık, eleman yaşlanması gibi etkilerden bağımsız 
kararlı performans sağlayan elemanlardır. Bunun yanında sistem kontrolü ve 
filtreleme gibi ek fonksiyonlar da gerçekleştirerek sistem maliyetini düşürebilirler. 

Dijital işaret işleme süreci, özellikle yüksek hızlarda, yüksek çözünürlükte ve 
algılayıcısız algoritmalarda sistem maliyetini düşürmekte, kesin ve hassas bir şekilde 
kontrol gerçekleştirilebilmektedir. Genellikle motor kontrol için Sabit-Nokta (Fixed-
Point) dijital işaret işleyiciler (DSP) tercih edilmektedir. Bunun başlıca iki nedeni 
bulunmaktadır. Birincisi, sabit-nokta DSP’ler, esnek-nokta (Floating-Point) DSP’lere 
oranla oldukça ucuzdur. İkincisi, birçok motor kontrol uygulaması için 16 bit 
aralığının yeterli olmasıdır. Eğer ihtiyaç duyulursa esnek-nokta hesaplamalarda 
kullanılan yazılımlarla sabit-nokta DSP’lerdeki dinamik bölge genişletilebilir. 

Gerek duyulan işlemcinin seçilmesi de dijital kontrol açısından oldukça önemlidir ve 
hassas bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle işlemcinin seçimi, kontrolörün hem 
davranışını hem de performansını doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden işlemcinin 
mimari yapısı, performans etkileri ve kullanılan çevre birimleriyle olan uyumu dikkat 
edilmesi gerekli hususlardır. Bu tez çalışmasında dijital işaret işlemenin sağladığı 
olanaklardan yararlanmak amacıyla başlangıçta Texas Instruments firması tarafından 
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özellikle motor denetimi uygulamalarında kullanılmak üzere üretilen bir sayısal 
işaret işlemci olan TMS320LF2407A (16-Bit Fixed Point DSP, Flashlı) 
kullanılmıştır (Şekil 7.1). Ancak, bu DSP’nin ihtiyaç duyduğu C programlama 
dilindeki kodların üretilmesi uzun bir süreç almakta olup, hata riski taşımakta ve 
çeşitli uygulama güçlükleriyle karşılaşıldığından dolayı tez çalışması içerisinde, bu 
zorlukların aşılması için dSPACE dijital işaret işleme Donanım/Yazılım kitinden 
yararlanılmıştır. dSPACE yardımıyla esnek bir ortamda, maksimum 
kullanılabilirlikle tüm geliştirme adımlarının tek bir modelde yürütülebilmesi ve 
özellikle dSPACE prototipleyici yardımıyla tasarlanan kontrolörün hiçbir 
programlamaya gereksinim duyulmaksızın MATLAB/Simulink üzerinden sisteme 
uygulanması mümkündür. 

dSPACE işaret işleyici Simulink bloklarıyla oluşturulan diyagramdan otomatik 
olarak C kodları ürettiği için, programın hazırlanma sürecini kısaltırken, aynı 
zamanda hataların kolay bir şekilde belirlenmesiyle benzetim algoritmaları üzerinden 
doğrudan müdahalede bulunarak hızlı bir şekilde modifikasyonunun 
gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır. dSPACE donanım/yazılım birimi bir ana bir 
de bağımlı (slave) olmak üzere iki adet işlemci kullanmaktadır. Genellikle kullanılan 
işlemciler Texas Instruments firması tarafından üretilen TMS320 ailesinin 
türevlerinden oluşmaktadır. Bu yüzden TMS320 işaret işlemcilerin sağladığı 
avantajlar kısaca incelenecek olursa [59]: 

 

Şekil 7.1 DSP TMS320LF2407A blok diyagramı 

TMS320 DSP ailesinin sağladığı avantajlar [58]: 

• Yüksek performans, 

• Düşük güç, 
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• Analog ve dijital işaretlerin uygun çözümüne ilişkin piyasanın önde gelen 
işaret işleme birimleri olmaları, 

• Üretim sağlamlılığı ve sorumluluğu, 

• Uygulama alanına bağlı olarak geniş ürün olanakları, 

• Düşük maliyetli başlangıç ve geliştirme seti, 

• Başlangıçtan bitime kadar ürün desteği, 

• Yüksek seviyeli derleyiciler, 

• Gerçek zamanda işlem, 

• Uygulamalı yazılım kütüphanesi, 

• İnternet bağlantılı teknik bilgi ve destek, 

• ExpressDSP desteği 

Uygulamaları: 

• Otomotiv kontrol sistemleri 

• Endüstriyel kontrol / servo motor sürücüleri (hareket kontrol, robotik, güç 
kaynağı, eviricileri v.b.) 

• Motor kontrol 

• Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorunun algılayıcılı veya 
algılayıcısız kontrolü 

• Sürekli mıknatıslı senkron motorun algılayıcılı veya algılayıcısız kontrolü 

• Asenkron motor kontrolü 

• Elektrikli ev aletleri (Bulaşık makinası, çamaşır makinası, buzdolabı v.b.) 

• HVAC (ısıtma, havalandırma, klima) sistemleri 

• Akıllı sensörler 

• Yakıt pompası 
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• Kompresör 

• Güç dönüşümü 

• Yazıcılar/Kopyalayıcılar 

• Kesintisiz güç kaynakları (UPS) 

TMS320 ile gerçekleştirilen fırçasız doğru akım motor kontrol blok diyagramı Şekil 
7.2’de görülmektedir. 

7.2 DSP Kontrolörlerin Sağladığı Faydalar 

Fırçasız doğru akım motorlarının ve AC senkron motorların performansları doğrudan 
onların kontrolleri ile bağlantılıdır. DSP kontrolörlerle, gerçek zaman algoritmaları 
ve algılayıcısız kontrol işlemleri yerine getirilebilmektedir. Tasarım optimizasyonu, 
eleman sayısındaki azalmalar ve toplam sistem maliyetinin azalması gibi avantajlara 
sahiptirler.  

 

Şekil 7.2 TMS320 ile gerçekleştirilen fırçasız doğru akım motor kontrol blok 
diyagramı 
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Dijital işaret işleyicilerin diğer üstünlüklerini ise aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür. 

1. Yüksek seviyeli algoritmalar moment dalgacıklarını azaltırken, titreşimler 
küçülür ve sistem ömrü uzar. 

2. Aynı zamanda bu algoritmalar harmonikleri azaltarak, gereksinim duyulan 
filtre maliyetinin düşmesini sağlar. 

3. Gösterim (look-up) tablolarının azalmasını ve dolayısıyla gereksinim duyulan 
hafıza miktarını düşürür. 

4. Hız ve pozisyon algılayıcıların yerini algılayıcısız algoritmaların almasını 
sağlamaktadırlar. 

5. Geniş bir hız bölgesinde, düşük bir sistem maliyetiyle verimli bir kontrolün 
gerçekleştirilmesini sağlarlar. 

6. Yüksek çözünürlüklü PWM çıkışları elde edilirken, güç anahtarlama 
eviricilerinin kontrolü de yapılabilir. 

7. Gerçek zamanda düzgün ve optimal referans profilleri üretilebilir. 

8. Tek tümdevre kontrol sistemi sağlar. 

Bütün bunlara ilave olarak ileri seviyeli kontrol sistemlerinin kullanılmasına olanak 
tanımaktadırlar. Özellikle çok değişkenli ve karmaşık sistemlerin yapay sinir ağları, 
genetik algoritmalar ve bulanık mantıklı zeki kontrolörler yardımıyla kontrol 
edilebilmesi imkanını verirler.  

7.3 dSPACE Donanım/Yazılım Birimi 

1988 yılında dSPACE firması tarafından düşük maliyetli, kısa süreçli, yüksek hızlı 
kontrol ve bilgi analiz çözümlerinin üretilmesi amacıyla geliştirilmesine başlanan bir 
donanım/yazılım birimidir. Kod üretmenin otomatik olarak Simulink blokları 
üzerinden gerçekleştirildiği, benzetim algoritmaları üzerinden doğrudan 
doğrulamanın gerçekleştirilerek hızlı bir şekilde değişikliklerin yapılabildiği, aynı 
zamanda hataların kolay bir şekilde belirlenerek ortadan kaldırıldığı bir işaret işleme 
birimidir [60]. 
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dSPACE kontrol geliştirme paketi (Control Development Package, CDP) donanım 
(Hardware, HW) ve yazılım (Software, SF) olmak üzere iki ana birimden 
oluşmaktadır. Kapalı çevrim kontrol sistemi için gerekli bütün adımların 
gerçekleştirilmesini sağlayacak donanımları içeren, otomatik kod üretiminin 
yapıldığı ve gerçek zamanlı sisteme doğrudan ulaşımın sağlandığı pakettir. 

Donanım (HW): 

• Bilgisayar arayüzü 

- ControlDesk 

- MLIB/MTRACE 

- CLIB 

• Giriş/Çıkış (Input/Output, I/O) donanımları 

• DS1005 işlemci kartı:  

- Power PC tabanlı işlemci, 800MHz 

- 128 MB SDRAM, 16 MB FlashRam 

- İki adet zamanlayıcı 

- RS232 arayüz 

- Opsiyonel Gigalink Modül (1,25 Gbit/s) 

• DS2201 çoklu - I/O kartı: Birçok uygulamada, özellikle otomotiv alanında, 
birçok giriş/çıkış (I/O) birimine gereksinim duyulmaktadır. DS2201 I/O kartı 
istenilen çözünürlükte bu özellikleri sağlamaktadır. 

- 20 tane 12 bitlik, ±10V giriş gerilim aralıklı, 31 kHz örneklemeye sahip 
analog/dijital (A/D) çevirici 

- 8 tane 12 bitlik, 10V çıkış gerilim aralıklı dijital/analog (D/A) çevirici 

- 16 tane programlanabilir dijital I/O, Texas Instrument firmasının 25 MHz 
TMS320P14 DSP’i tabanlı olup, 16 adet dijital I/O hattı içermektedir. 

- 8 tane yakalama/karşılaştırma (capture/compare) kanalı 
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- Güç kaynağı, +5V, 2A ve ±12V, 200mA. 

Yazılım (SF): 

• MATLAB R12, R13 türevleri: Kontrol edilecek sistemin teorik modelinden 
yararlanılarak çevrimdışı (offline) olarak bilgi işlemenin gerçekleştirildiği, 
analiz, tasarım ve sistem optimizasyon işlemlerinin yerine getirildiği ve ilk 
kontrol tasarımının yaratıldığı yazılımdır. 

• Simulink: Çevrimdışı benzetim algoritmalarının blok diyagramlar 
kullanılarak modellenmesinin yapıldığı yazılımdır. 

• RTW (Real-Time Workshop): Simulink ortamında yaratılan bloklardan C 
kod üretiminin gerçekleştirildiği yazılım. 

• RTI (Real-Time Interface, Gerçek Zaman Arayüzü): Otomatik kod üretiminin 
gerçekleştirilmesi (DAC, ADC) ve içerdiği bloklar yardımıyla giriş/çıkış 
(I/O) donanımlarının sistemle olan entegrasyonunun sağlandığı kısımdır. 

• dSPACE Araçları: 

- ControDesk: Kontrolü gerçekleştirilen sistemin deneysel kontrolünün ve 
test otomasyonunun yapıldığı yazılımdır. 

- MATLAB MLIB/MTRACE ile arayüz işlemlerinin yapılması. İşlemciye 
doğrudan erişim fonksiyonlarının bulunduğu bilgi toplama ve değerlendirme 
birimidir. 

• İşletim sistemi: Windows 98/2000, XP, Windows NT 4.0 

• Derleyici: Microtec Power PC C derleyici, (TITMS320C3x/C4x) 
derleyicileri. 

dSPACE ile tipik bir sürecin geliştirilmesi adımları: 

Adım 1. Kontrol edilecek sistemin teorik modelinin yaratılması. 

Adım 2. MATLAB ortamında ilk kontrol tasarımının yaratılması. 

Adım 3. Simulink ortamında çevrimdışı bir benzetim blok algoritmaları ile kontrol 
edilen tasarımın test edilmesi. 
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Adım 4. Kullanılan gerçek zamanlı arayüz birimindeki, DS2201 modelindeki, 
giriş/çıkış (I/O) bloklarının Simulink ortamında tanımlanması (Analog bilgilerin 
dijitale, dijital bilgilerin analoga çevrilmesi gibi arayüzlerin kullanımı). 

Adım 5. Model için gerekli gerçek zaman kod üretiminin otomatik olarak 
yaratılması. 

Adım 6. C kodların işlemcide değerlendirilmesiyle donanımsal benzetimin (HIL, 
Hardware-In-the-Loop) gerçekleştirilmesi. 

Adım 7. ControlDesk yazılımıyla bilgilerin elde edilmesi, toplanan bilgilerin tablo 
veya grafiksel olarak gözlemlenmesi ve model içinde kullanılan değişkenlere 
doğrudan müdahale edilerek, bu değerlerin ayarlanıp hataların giderilmesi ve hızlı bir 
şekilde modifikasyonun gerçekleştirilmesi. 

Adım 8. Gerçek zamanlı ve donanımsal benzetim (HIL) sonucu elde edilen bilgilerin 
değerlendirilmesi, sonuçlara göre sisteme müdahale gerekliyse teorik modelin 
yaratılması adımından başlayarak gerçek zamanlı kontrol sisteminin eksikliklerini 
veya hatalarını giderecek şekilde yeniden tasarlanması. Böylece sistemin hızlı 
kontrol prototiplemesinin (Rapid Control Prototyping, RPC) doğrudan, kolay ve çok 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi. dSPACE ile tipik bir sürecin geliştirilmesi 
adımlarına ilişkin blok diyagramı Şekil 7.3’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 7.3 dSPACE ile tipik bir sürecin geliştirilmesi adımlarına ilişkin blok 
diyagramı 
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7.4  TMS320LF2407A, 16-Bit Fixed Point DSP (Flashlı) Geliştirme Seti 

Tablo 7.1 Teknik özellikler 

PARAMETRE İSMİ TMS320LF2407A 

MIPS 40 

Frekans(MHz) 40 

RAM (Kelime) 2.5K 

Flash (Kelime) 32K 

Erişilebilir Boot Loader ROM 

Harici Hafıza Arayüzü EVET 

PWM Kanal 16 

10-bit A/D 16 

Dönüşüm Zamanı (us) 500ns 

CAN Modül EVET 

Zamanlayıcı 4 

Toplam seri port 2 

 

Geliştirme Seti İçeriği: 

1. Texas Instruments (TI) ANSI C Derleyici, Assemler/Linker ve Code 
Composer Studio Debugger [59]. 

2. Çevre birim modülleri (Evaluation Modules). 

3. Emülatör (Scan-Based Self-Emulation-XDS510). 

4. Geniş kapsamlı üçüncü jenerasyon dijital motor kontrol desteği. 
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Özellikler: 

• Yüksek performanslı statik teknoloji. 

25-ns eğitim zamanı (40 MHz). 

40-MIPS performans. 

Alçak-Güç 3.3-V dizayn. 

• TMS320C2xx DSP CPU çekirdek. 

• Flash (LF) ve ROM (LC) alet opsiyonları. 

• İşlemci hafızası: 

32K ya kadar kelime x 16 Bit Flash EEPROM (4 Sektör) veya ROM. 

İşlemci üzerinde Flash/ROM için programlanabilir “Kod-Güvenlik”. 

2.5K ya kadar kelime x 16 Bit Data/Program RAM. 

  - 544 kelime Dual-Access RAM. 

  - 2K ya kadar kelime Single-access RAM (Tablo 7.1). 

• İki adet 16-bit genel-maksat zamanlayıcı. 

• Sekiz adet 16-Bit Darbe-Genişlik Modülasyonlu (PWM) Kanal: 

3-faz evirici kontrol. 

PWM kanalların merkezi veya kenar hizalaması. 

Dışarıdan müdahale ile acil durum PWM kanal açma, PDPINTx\Pin. 

• DA bara kısadevre akımı programlanabilir önleyicili ölü zaman (Deadtime). 

• AC motor, FDAM, anahtarlamalı relüktans ve adım motoru kontrolü. 

• Çoklu motor ve/veya evirici kontrolü için uygulanabilir. 

• CAN (Controller Area Network) 2.0B Modül (LF2407A, 2406A, LF2403A). 

• Seri haberleşme arayüzü. 
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• 10-Bit Analog / Dijital Çevirici (ADC). 

• Gerçek zamanda çalışan JTAG emülatör, Compliant Scan-Based Emulation, 
IEEE standart. 

• Harici hafıza arayüzü: 

192K kelime x 16 bit toplam hafıza:  

64KpProgram, 64K bilgi, 64K I/O. 

• 16-bit seri çevre arabirimi (SCI). 

• 5 taneye kadar harici kesme. 

• Boot ROM (LF240xA Devices). 

SCI/SPI Bootloader. 

• Çalışmasını kontrol eden zamanlayıcı modül (Watchdog (WD) Timer 
Module). 

7.5 Test Düzeneğinin Hazırlanması 

Fırçasız doğru akım motorunun kontrolünün sağlanması amacıyla Texas Instruments 
firması tarafından üretilen TMS320LF2407A (16-Bit Fixed Point DSP, Flashlı) tipi 
dijital işaret işleme (DSP) kartı kullanılmıştır. Kullanılan DSP’nin çalışma 
prensiplerinin tanınması, FDAM’nin ihtiyaç duyduğu PWM işaretlerinin üretilmesi 
ve Hall sensör işaretlerinin algılanarak DSP tarafından işlenip, komutasyon 
işaretlerinin üretilmesi için gerekli olan çalışmalar bu kart için hazırlanmış yazılım 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Fakat gerek algılayıcılı gerekse de algılayıcısız kontrol 
için bu tip DSP’nin ihtiyaç duyduğu C programlama dilindeki kodların üretilmesi 
uzun bir süreç almakta olup, hata riski taşımakta ve çeşitli uygulama güçlükleriyle 
karşılaşıldığından dolayı tez çalışması içerisinde, bu zorlukların aşılması için 
MEKATRO Araştırma-Geliştirme birimindeki dSPACE dijital işaret işleme 
Donanım/Yazılım kitinden yararlanılmıştır. Bu kit, fırçasız doğru akım motorunun 
çalışması için gerekli olan PWM işaretlerinin üretilmesi, Hall Effect sensörlerinin 
konuma ilişkin ürettiği lojik kodların işlenmesi ve her bir elektriksel rotor dönüş 
yönüne ilişkin anahtar işaretlerinin belirlenmesi için doğrudan 
MATLAB/Simulink’ten aldığı blok diyagramı kullanarak gerekli olan C kodları 
üretmektedir. Sistemin kendi içinde bulunan analog dijital (A/D) çeviriciler 
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yardımıyla hız ve akım geribeslemeleri alınıp, Simulink bloklarında bu bilgiler 
geribesleme olarak kullanılmıştır. Ayrıca sisteme monte edilen moment algılayıcıdan 
(torque transducer), her faza yerleştirilen akım algılayıcılarından (LEM) elde edilen 
bilgiler dSPACE ortamına aktarılarak FDAM’nin kapalı çevrim kontrolü 
gerçekleştirilmektedir. Sistemin doğrultucu, evirici, motor ve dSPACE kontrol 
devresi Şekil 7.4’de verilmektedir. 

 

Şekil 7.4 FDAM sisteminin blok diyagramı 

FDAM’nin ihtiyaç duyduğu DA bara geriliminin üretilmesi için bir doğrultucu 
devresi, algılayıcısız kontrolün gerçeklenmesinde kullanılacak akım işaretlerinin elde 
edilmesi için akım algılama (LEM) devresi oluşturulup, evirici katı ve motorla olan 
elektriksel bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca FDAM ve bu motoru yüklemek 
için kullanılan fırçasız doğru akım jeneratör gruplarının ortak miline bir moment 
algılayıcı yerleştirilerek moment bilgileri elde edilip analog dijital dönüştürücü 
yardımıyla bir geribesleme işareti olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda FDAM’nin 
fazlarında endüklenen gerilimlerin ölçülebilmesi amacıyla gerekli olan elektriksel ve 
mekaniksel bağlantılar da sağlanmış olup, bu sistemin dSPACE işaret işleme kitiyle 
olan haberleşmesi gerçekleştirilerek deney düzeneği oluşturulmuştur. ControlDesk 
kontrol paneline, Simulink kalkış algoritması modeline ilişkin görünümler Şekil 7.5 
ve 7.6’da verilmektedir. 
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Şekil 7.5 dSPACE ControlDesk de oluşturulan model yardımıyla endüklenen 
gerilim, akım ve hız bilgilerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve PID kontrol 

katsayılarıyla hız kontrolünün gerçekleştirildiği kontrol paneli 
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Şekil 7.6. Kalkış prosedürüne ilişkin Simulink modeli ve gerilim sensörü (LV 25-P), 
akım sensörü (LM 25-P) ve hız sensöründen gelen endüklenen gerilim, faz akım ve 
hız bilgilerinin Analog/Dijital (A/D) dönüştürücüler yardımıyla bilgisayar ortamına 

aktarılmasına ilişkin modeli 

LV 25-P gerilim sensörüyle gerçekleştirilen devreyle bilgisayar ortamına aktarılan 
endüklenen gerilimin dalga şekli Şekil 7.7’de verilmektedir. 

 

Şekil 7.7. LV 25-P gerilim sensörüyle oluşturulan devreyle bilgisayar ortamına 
aktarılan endüklenen gerilim dalga şekli 
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Şekil 7.8 Fırçasız doğru akım motorunun deney setine ilişkin görünümler 

Tez çalışmasında kullanılan ve algılayıcısız olarak kontrolü gerçekleştirilen fırçasız 
doğru akım motor setine ilişkin görünümler Şekil 7.8 ve 7.9’da verilmektedir. 
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Şekil 7.9 Deney düzeneğinin görünümü ve üç-boyutlu çizimi 

FDAM’nin algılayıcılı olarak kontrolünde, bir elektriksel açı boyunca aralarında 
120°’lik açı olacak şekilde, durağan halde bulunan stator üzerindeki elektronik kart 
üzerine yerleştirilen 3 adet Hall sensöründen yararlanılmıştır. Hall sensörlerinden 
gelen dijital işaretler dSPACE donanımındaki gerçek zaman arayüz birimi DS2201 
çoklu I/O kartındaki dijital BIT IN blokları yardımıyla Simulink ortamına 
aktarılmıştır. Hall sensörlerinden gelen işaretler Simulink ortamında oluşturulan bir 
kod çözücü (Decoder) blok diyagramında giriş işareti olarak kullanılmıştır. Buradan 
üretilen kodlar yardımıyla, 120° iletimle FDAM modeline uygun olacak şekilde 
evirici katında bulunan IGBT güç anahtarlarının sürülmesi sağlanmıştır. Oluşturulan 
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kod çözücü blok diyagramında kullanılan BIT IN dijital işaret blokları yardımıyla, 
iki mekanik anahtardan gelen lojik işaretler model içine aktarılmaktadır. Bu mekanik 
anahtarlardan bir tanesi sisteme enerji verilmesini (ON-OFF) kontrol ederken, diğeri 
ise motorun sağa veya sola dönüşüne göre üretilen 1–0 lojik işaretleriyle dönüşü 
kontrol etmektedir. Mekanik anahtarlardan ve Hall sensörlerinden gelen işaretlere 
göre motorun sağa veya sola dönüşüne bağlı olarak üretilen işaretler ve bu işaretlerin 
Simulink kod çözücü blok diyagramında giriş dijital işareti olarak kullanılmasıyla 
üretilen evirici güç anahtarlarının sürülmesine ilişkin kodlar Tablo 7.2’de 
gösterilmektedir. Tablonun referans alınmasıyla oluşturulan tüm sisteme ilişkin 
algılayıcılı kod çözücü Simulink blok diyagramına ilişkin görünüm Şekil 7.10’da 
verilmektedir. 

Tablo 7.2 Motor dönüş yönüne göre üretilen Hall sensör işaretleri ve evirici IGBT 
anahtarlarının sürüş işaretleri 
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Şekil. 7.10 FDAM’nin algılayıcılı dönüştürücü (Decoder) Simulink blok diyagramı 
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Üretilen C kodların işlemcide değerlendirilmesiyle donanımsal benzetişim (HIL) 
gerçekleştirilmiştir. Gerçek zamanlı ve donanımsal olarak üretilen işaretler IGBT 
anahtarlarına uygulanmıştır Ayrıca oluşturulan dönüştürücü model içinde 
gerçekleştirilen bir darbe genişlik modülasyonu (PWM) ve PID kontrol birimi 
yardımıyla FDAM’nin algılayıcılı olarak gerçek zamanlı hız kontrolü de 
sağlanmıştır. PWM işaretlerinin üretilmesi periyodik bir testere dişi işaretle, PID 
kontrolör çıkış işaretinin karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Algılayıcılı kontrolün dSPACE donanımı kullanılmadan doğrudan bir sürücü kart ile 
gerçekleştirilmesi için Motorola firması tarafından üretilen MC33033P Fırçasız DA 
motor kontrolörü kullanılmıştır. Kontrolör, uygun komutasyon aralıklarını 
belirleyecek şekilde, 60° veya 120° elektriksel açılı motor çalışma durumuna göre bir 
rotor pozisyon kod çözücü (Decoder), sıcaklık kompanzasyonu, frekansı 
ayarlanabilir bir testere dişi üreteci, hata kuvvetlendirici, darbe genişlik modulasyon 
karşılaştırıcısı, ileri veya geri dönüş durumu, akım sınırlayıcı devrelerini 
içermektedir. Kontrolör ile gerçekleştirilen karta ilişkin resim Şekil 7.11’de 
gösterilmiştir. Bu kart ile FDAM’nin algılayıcılı kontrolü gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 7.11 MC33033P ile gerçekleştirilen FDAM’nin algılayıcılı kontrol kartı 

Hall sensör işaretlerinin işaret işleme donanımında değerlendirilip, üretilen PWM 
işaretlerle, daha önceden tasarlanıp kullanılan eviricideki IGBT’ler sürülerek motor 
faz akımları ve fazlarda endüklenen gerilim bilgileri düzgün bir şekilde elde 
edilmiştir. FDAM’nin her fazında endüklenen gerilimler ve akımlar osiloskop 
yardımıyla gözlemlenmiştir. Çeşitli deneysel sonuçlar ilişkin grafikler Şekil 7.12 - 
7.17 gösterilmektedir. 
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Şekil 7.12 1016 rpm, A fazı EMK ve Hall sensör işaretleri 

 

Şekil 7.13. 1016 rpm, B fazı EMK ve Hall sensör işaretleri 

 

Şekil 7.14 1016 rpm, C fazı EMK ve Hall sensör işaretleri 
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Şekil 7.15 272 rpm, A fazı EMK ve Hall sensör işaretleri 

 

Şekil 7.16 682 rpm, A Fazı EMK ve Hall sensör işaretleri 

 

Şekil 7.17 940 rpm, A fazı EMK ve Hall sensör işaretleri 
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Ayrıca, evirici güç anahtar elemanlarının düzgün bir şekilde sürülmesinde gerekli 
olan bütün korumalarının sağlanabilmesi doğrultucu ve evirici katını, DA bara 
gerilimi ve akım geribeslemesini, kısadevre korumasını, yüksek sıcaklık ve 
topraklama hatasına karşı tam korumayı, sıcaklık algılayıcısını, +15V ve 2X+5V güç 
kaynağını, lineer motor faz akım geribeslemesini içeren International Rectifier 
firmasına ait “3-HP Motor sürücü, IR2137 / IR2171 referans tasarım seti 
(IRMDAC4)” kullanılmıştır [63]. Tasarım kitine ilişkin ayrıntılar EK1’de 
sunulmuştur. IRMDAC4 tasarım kitiyle sürülen FDAM’nin faz akım ve gerilim 
bilgileri osiloskopta gözlemlenerek elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara ilişkin akım 
çıktıları Şekil 7.18’de sunulmuştur. 

 

 

Şekil 7.18 IRMDAC4 tasarım kitiyle elde edilen deneysel akım sonuçları 
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7.6 Dalgacık Analizinin Teorik ve Deneysel Olarak Fırçasız Doğru Akım 

Motoruna Uygulanması 

FDAM’nin algılayıcısız olarak kontrolünün gerçekleştirilmesi amacıyla bilgisayar 
benzetim sonucu ve deneysel olarak elde edilen faz akımları ve endüklenen gerilim 
bilgilerine dalgacık analizi uygulanmıştır. Bu analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 
MATLAB/Wavelet Toolbox’ı ve Simulink ortamındaki Discrete Wavelet Transform 
(Ayrık Dalgacık Dönüşüm) bloklarından yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen bütün 
analizlerde işarete bağlı olarak seviyenin belirlendiği Daubechies dalgacık tipli çok 
çözünürlüklü ayrık dalgacık dönüşüm tekniği kullanılmıştır (Şekil 7.19). 

 

Şekil 7.19 Daubechies dalgacık tipleri 

7.6.1 Simulasyon sonuçlarıyla elde edilen akım ya da endüklenen gerilim 

bilgilerinin Dalgacık teorisine uygulanmasıyla komutasyon noktalarının 

MATLAB Wavelet Toolbox yardımı ile elde edilmesi 

FDAM’nin benzetişim yazılımından elde edilen faz akım bilgileri, komutasyon 
noktalarının elde edilmesi amacıyla MATLAB/Wavelet Toolbox’ında giriş işareti 
olarak kullanılmıştır. Faz akım dalgaları, ayrık dalgacık (Daubechies wavelet) 
dönüşümü yardımıyla filtrelenerek, alçak geçiren filtreyle akımın ayrıntıları, yani 
akımın düşük frekans yüksek ölçek bileşenleri alınırken, yüksek geçiren filtre ile de 
akımın detay kısımları, düşük ölçek yani yüksek frekansa tekabül eden bileşenleri 
elde edilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi MATLAB Wavelet Toolbox’ında 
Daubechies wavelet çok çözünürlüklü dalgacık dönüşümüyle gerçekleştirilmiştir. 
Buradan elde edilen ayrıntı ve detaylar yardımıyla fırçasız doğru akım motorunun 
komutasyon anlarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Motorun A, B ve C fazlarına 
ilişkin benzetişim akımına ve gerilimine uygulanan dalgacık analizi sonuçları 
aşağıdaki şekillerde verilmiştir [61]. 
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Şekil 7.20 Simulasyonla elde edilen A faz akım işaretinin dalgacık analizi 

Fırçasız doğru akım motor simulasyonuyla elde edilen A faz akım işaretine dalgacık 
analizinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Şekil 7.20’de verilmektedir. Bu 
dalgacık analizi sonuçlarından komutasyon noktaları açıkça görülebilmektedir. 
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Şekil 7.21 Simulasyonla elde edilen B faz akım işaretinin dalgacık analizi 

Fırçasız doğru akım motor simulasyonuyla elde edilen B faz akım işaretine dalgacık 
analizinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Şekil 7.21’de verilmektedir. Bu 
dalgacık analizi sonuçlarından komutasyon noktaları açıkça görülebilmektedir. 
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Şekil 7.22 Simulasyonla elde edilen C faz akım işaretinin dalgacık analizi 

Fırçasız doğru akım motor simulasyonuyla elde edilen C faz akım işaretine dalgacık 
analizinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Şekil 7.22’de verilmektedir. Bu 
dalgacık analizi sonuçlarından komutasyon noktaları açıkça görülebilmektedir. 
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Şekil 7.23 Simulasyonla elde edilen A fazı endüklenen gerilim işareti dalgacık 
analizi 

FDAM simulasyonuyla elde edilen A fazı endüklenen gerilim işaretine dalgacık 
analizinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Şekil 7.23’de verilmektedir. Bu 
dalgacık analizi sonuçlarından komutasyon noktaları açıkça görülebilmektedir. 
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Şekil 7.24 Simulasyonla elde edilen B fazı endüklenen gerilim işareti dalgacık 
analizi 

FDAM simulasyonuyla elde edilen B fazı endüklenen gerilim işaretine dalgacık 
analizinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Şekil 7.24’de verilmektedir. Bu 
dalgacık analizi sonuçlarından komutasyon noktaları açıkça görülebilmektedir. 
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Şekil 7.25 Simulasyonla elde edilen C fazı endüklenen gerilim işareti dalgacık 
analizi 

FDAM simulasyonuyla elde edilen A fazı endüklenen gerilim işaretine dalgacık 
analizinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Şekil 7.25’de verilmektedir. Bu 
dalgacık analizi sonuçlarından komutasyon noktaları açıkça görülebilmektedir. 
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7.6.2 Deney sonuçlarıyla elde edilen faz akım ve endüklenen gerilim bilgilerinin 

Dalgacık teorisine uygulanmasıyla komutasyon noktalarının MATLAB Wavelet 

Toolbox yardımı ile elde edilmesi 

Fırçasız doğru akım motor-jeneratör deney setinden elde edilen faz akım bilgileri ve 
endüklenen gerilim bilgileri, komutasyon noktalarının elde edilmesi amacıyla 
MATLAB/Wavelet Toolbox’ında kullanılmıştır. Fırçasız doğru akım motorunun 
algılayıcısız olarak kontrolünün gerçekleştirilmesi amacıyla çok çözünürlüklü 
dalgacık analizi algoritmalarından yararlanılmıştır. Hall-Effect algılayıcılarla hız 
geribeslemesi alınıp, bu bilgilerin dSpace DS1005 ve DS2201 I/O birimli dijital 
işaret işleme yazılım/donanım kitinde işlenerek IGBT anahtar elemanlarının 
sürülmesi sağlanıp, fazlara yerleştirilen akım algılayıcılarından elde edilen faz akım 
bilgileri, Daubechies dalgacık tipli ayrık dalgacık (Daubechies Discrete Wavelet 
Transform) dönüşümü yardımıyla filtrelenerek, alçak geçiren filtreyle akımın 
ayrıntıları, yani akımın düşük frekans, yüksek ölçeği alınırken, yüksek geçiren filtre 
ile akımın detay kısmını alıp düşük ölçek, yüksek frekansa tekabül eden kısımları 
elde edilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi MATLAB Wavelet Toolbox’ında 
Daubechies wavelet çok çözünürlüklü dalgacık dönüşümüyle gerçekleştirilmiştir. 
Buradan elde edilen ayrıntı ve detaylar yardımıyla motorun komutasyon anlarına 
ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Motorun herhangi bir fazına ilişkin deneysel akım 
sonucu (Şekil 7.26), fazda endüklenen gerilim ve bu akıma ve gerilime uygulanan 
ayrık dalgacık dönüşümü analizine ilişkin sonuçlar aşağıdaki şekillerde verilmektedir 
[62]. 

 

Şekil 7.26 Fırçasız doğru akım motorunun herhangi bir fazına ilişkin deneysel akım 
ve endüklenen gerilim dalga şekilleri 
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Şekil 7.27 Deneysel faz akım işaretinin dalgacık analizi 

FDAM’den deneysel olarak elde edilen faz akım işaretine dalgacık analizinin 
uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Şekil 7.27’de verilmektedir. Bu dalgacık analizi 
sonuçlarından komutasyon noktaları açıkça görülebilmektedir. 
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Şekil 7.28 Deneysel endüklenen gerilim işaretinin dalgacık analizi (8 periyot için) 

FDAM’den deneysel olarak elde edilen endüklenen gerilim işaretine dalgacık 
analizinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Şekil 7.28 ve 7.29’da verilmektedir. 
Bu dalgacık analizi sonuçlarından komutasyon noktaları açıkça görülebilmektedir. 
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Şekil 7.29 Deneysel endüklenen gerilim işaretinin dalgacık analizi (3 periyot için) 
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7.6.3 Simulink Ayrık Dalgacık Dönüşüm (Discrete Wavelet Transform, DWT) 

bloğunun kullanımı ile gerçek zamanlı ve çevrimiçi olarak fırçasız doğru akım 

motor kontrolünün gerçekleştirilmesi 

Fırçasız doğru akım motor benzetişim yazılımından elde edilen faz akım ve 
endüklenen gerilim bilgileri, simulasyon esnasında çevrimiçi (doğrudan bağlantılı) 
olarak kullanılarak, komutasyon noktalarının elde edilmesi amacıyla Simulink Ayrık 
Dalgacık Dönüşüm (Discrete Wavelet Transform, DWT) bloğu kullanılmıştır. 
Doğrudan akım ve endüklenen gerilim işaretlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilerek 
elde edilen komutasyon noktalarına ilişkin işaretler, dSPACE işaret işleme birimi 
yardımıyla gerçek zamanlı olarak fırçasız doğru akım motoruna uygulanmaktadır. 
Gerçekleştirilen Simulink modeli ve Ayrık Dalgacık Dönüşümü analiz sonuçları 
Şekil 7.30 – 32’de verilmektedir. 

 

Şekil 7.30 Ayrık dalgacık dönüşüm (Discrete Wavelet Transform, DWT) bloğuyla 
gerçekleştirilen Simulink modeli 
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Şekil 7.31 Simulink Discrete Wavelet Transform (DWT) bloğunun kullanımıyla, A 
faz akımından fırçasız doğru akım motorunun komutasyon noktalarının elde edilmesi 

 

Şekil 7.32 Simulink Discrete Wavelet Transform (DWT) bloğunun kullanımıyla, A 
fazında endüklenen gerilimden fırçasız doğru akım motorunun komutasyon 

noktalarının elde edilmesi



 181

8. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, ileride elektrikli otomobile uygulanmak üzere, fırçasız doğru akım 
motorunun dalgacık teorisi yardımıyla konum algılayıcısız olarak kontrolü 
amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle söz konusu fırçasız doğru akım motorunun 
durum uzay matematik modeli yardımıyla MATLAB/Simulink benzetişim 
algoritması oluşturulmuş ve bu model yardımıyla performans değerlerinin 
hesaplanması sağlanmıştır. Aynı model, motorun gerçek zamanda kontrol 
çalışmalarında da kullanılmıştır. 

Konum algılayıcısız kontrolün sağlanması amacıyla bir kalkış algoritması 
geliştirilmiş ve bu algoritma yardımıyla, motorun endüklenen gerilim bilgisinin 
algılanabileceği belirli bir hıza kadar açık çevrim olarak hızlanması sağlanıp, bu 
hızdan sonra geribesleme olarak elde edilen beslenmeyen faz endüklenen 
geriliminden ve faz akımlarından yararlanılarak kapalı çevrim olarak dalgacık 
dönüşümü yardımıyla fırçasız doğru akım motorunun algılayıcısız kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Komutasyon anlarının algılayıcısız olarak elde edilmesi 
sırasında, geliştirilen PID ve Bulanık kontrolör algoritmaları yardımıyla motor hız ve 
faz akımları gerçek zamanlı olarak denetlenmiştir. 

Tez çalışmasında sonlu elemanlar yöntemiyle fırçasız doğru akım makinasının 
konuma bağlı endüktans değerleri hesaplanmış ve endüktans değişiminin kalkış 
algoritması ve algılayıcısız kontrol yöntemi geliştirilmesinde kullanılması 
hedeflenmiştir. FDAM de konuma bağlı olarak meydana gelen endüktans 
değişiminden yararlanılarak kalkış sorununun çözümlenmesi teorik olarak tez 
çalışması içinde gerçekleştirilmesine rağmen, öz-endüktansların konuma bağlı olarak 
gösterdikleri değişimlerin çok az olmasından dolayı deneysel olarak uygulanmasında 
çeşitli zorluklarla karşılaşılmıştır. Deneysel olarak kalkış, uygulaması oldukça kolay 
olan ve sıklıkla tercih edilen motor fazlarının belirli bir eğimle artan frekans profiline 
bağlı olarak açık çevrim beslenmesiyle gerçekleştirilmiştir. 

Fırçasız doğru akım motorunun çalışması için gerekli olan PWM işaretlerinin 
üretilmesi, Hall Effect sensörlerinin konuma ilişkin ürettiği lojik kodların işlenmesi 
ve her bir elektriksel rotor dönüş yönüne ilişkin anahtar işaretlerinin belirlenmesi için 
doğrudan Simulink’ten aldığı blok diyagramları kullanarak C kodları üreten dSPACE 
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dijital işaret işleme düzeneğinden yararlanılmıştır. Öncelikle, DS1005 işlemci kartı 
ve DS2201 çoklu I/O kartı içeren dSPACE dijital işaret işleme (DSP) 
Donanım/Yazılım kiti kullanılmış, FDAM’nin ihtiyaç duyduğu PWM işaretleri, Hall-
Effect algılayıcılardan alınan işaretlere uygun olarak üretilmiş, böylece motorun 
algılayıcılı kontrolü sağlanmıştır. Algılayıcılı kontrol yardımıyla elde edilen faz 
akımları, endüklenen gerilim dalga şekilleri, özellikle durağan olmayan (non-
stationary) işaretlerin analizinde, işaretin hem zaman hem de frekans tanım 
bölgelerinde temsil edilebilmesi için kullanılan Dalgacık (Wavelet) analizi 
yardımıyla işlenerek motora ilişkin komutasyon anları belirlenip, algılayıcısız kontrol 
için gerekli olan bilgiler elde edilmiştir. Bu prosedürün gerçekleştirilmesinde Matlab 
Dalgacık araç kutusu ve Simulink Ayrık Dalgacık Dönüşüm (DWT) blokları 
kullanılmıştır. Bu yöntem yardımıyla elektrikli otomobil uygulaması olarak da 
düşünülen motorun tahrik karakteristikleri sağlanmıştır. Bu karakteristikler büyük 
yol alma momenti, geniş hız ayar aralığı ve kısa aralıklarla motor momentinin 
yükseltilip azaltılabilmesi gibi özelliklere sahiptir. 

FDAM’nin geliştirilen benzetim algoritmasından elde edilen sonuçların ve benzetim 
sonuçlarına uygulanan dalgacık analiziyle elde edilen verilerin, deneysel çalışmalarla 
bulunan sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak ilk kez dalgacık tekniği fırçasız doğru akım motorunun rotor 
konumunun algılanmasında kullanılmış ve gerek bilgisayar benzetim modeli 
üzerinde kuramsal olarak, gerekse deney motoru üzerinde deneysel olarak bu 
yöntemin, rotor konumunun belirlenmesinde başarıyla kullanılabildiği gösterilmiştir. 
Yapılan deneylerle, FDAM’nin gerçek zamanlı olarak algılayıcısız kontrolünün 
sağlanmasında, tezde önerilen dalgacık tekniği ile rotor konumu belirleme 
yönteminin kullanılabildiği gösterilmiştir. 
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EK A 

Üç-Faz/230V 3-HP Motor Sürücü için IR2137/IR2171 Referans Tasarım Seti 

(IRMDAC4) [63] 

• 230V AC giriş / 2.2kW çıkış. 
• IR2137Q monolitik 3-faz HVIC sürücü. 
• IR2171S monolitik lineer akım algılayıcı IC. 
• Yığılma akım sınırlayıcı NTC’li DA bara kondansatörü. 
• Plakada +15V ve 2 X +5V güç kaynağı. 
• Lineer Motor Faz Akım Geribeslemesi. 
• DA bara gerilim ve akım geribeslemesi. 
• Kısadevre, yüksek sıcaklık ve topraklama hatasına karşı tam koruma. 
• Optik olarak izole edilmiş PWM kapı/hata işaretleri. 
• 3-faz giriş/çıkış bağlantı uçları. 
• Standart EconoPIM2 IGBT modül. 
• 600V/30A (short circuit rated) IGBT. 
• 600V/20A (short circuit rated) Frenleme IGBT. 
• 800V/30A 3-faz köprü doğrultucu. 
• Sürücüye yerleştirilmiş sıcaklık algılayıcı. 
• 2500VAC rms izolasyon gerilimi. 

 

Şekil A.1 IRMDAC4, IR2137/IR2171 Referans Tasarım Seti  
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Şekil A.2 IRMDAC4, IR2137/IR2171 Referans Tasarım Seti Devre Şeması 
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