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Doğrusal sistemler için kontrol tasarım yaklaşımları 

Bu derste doğrusal sistemler için gerçekleştirilebilecek bazı kontrol tasarımı 
yaklaşımları üzerinde duracağız. Örnek olarak bir DC motor sisteminin hız 
kontrolünü ele alacağız. 

DC motor modelinin matematiksel temelleri 

DC motor devresi şematik olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

 

Motorun şaftındaki tork 

 

olarak yazılabilir; burada  armatür sabitidir. Zıt elektro motor kuvveti (EMK) ise 

 



olarak ifade edilebilir; burada  EMK sabitidir. Motor dönme hareketine karşı 
oluşan sürtünme torku ise 

 

olarak ifade yazılabilir; burada  sürtünme sabitidir. Yukarıdaki ifadeler 
kullanılarak motorun hareket denklemleri oluşturulabilir. Newton'un ikinci 
yasasından 

 

yazabiliriz; burada  yükün eylemsizlik momentidir. Düzenlersek: 

 

Ayrıca Kirchhoff gerilim yasasından (KGY): 

 

Düzenlersek: 

 

O halde durum değişkenleri olarak  ve , sistemin girişi olarak  ve çıkışı 
olarak da  seçersek, DC motor sistemi için durum uzayı gösterimi aşağıdaki gibi 
yazılabilir: 

 

 

DC motor modelinin durum uzayı olarak gerçeklenmesi 

Motor parametrelerini aşağıdaki gibi alalım: 

R = 2.0; % Direnç (Ohm) 
L = 0.5; % Endüktans (H) 
Km = 0.1; % Armatür sabiti 
Kb = 0.1; % EMK sabiti 
Kf = 0.2; % Sürtünme sabiti (Nms) 
J = 0.02; % Yük eylemsizlik momenti (kg.m^2) 

Sistemi oluştur 

Am = [-R/L -Kb/L; Km/J -Kf/J]; 
Bm = [1/L; 0]; 



Cm = [ 0  1 ]; 
Dm = 0; 
 
G = ss(Am,Bm,Cm,Dm) 
  
a =  
         x1    x2 
   x1    -4  -0.2 
   x2     5   -10 
  
b =  
       u1 
   x1   2 
   x2   0 
  
c =  
       x1  x2 
   y1   0   1 
  
d =  
       u1 
   y1   0 
  
Continuous-time model. 

İstenirse sistemi transfer fonksiyonu olarak da görebiliriz 

tf(G) 
  
Transfer function: 
      10 
--------------- 
s^2 + 14 s + 41 
  
[numG, denG] = tfdata(G,'v') 
numG = 
 
     0     0    10 
 
 
denG = 
 
     1    14    41 
 

Sistemin birim dürtü ve birim basamak cevapları: 

impulse(G); 



 
step(G); 

 

Kontrolcü tasarımı ve değerlendirilmesi 

Takip eden bölümlerde farklı kontrolcüler elde edip, bunları kullanarak aşağıdaki 
gibi kapalı çevrim sistemini oluşturacağız: 

 



Amaç: Yukarıda modellenmiş olan motor sisteminin hızını (y) istenilen bir 
referans hızına (r) getirmek. 

Oransal (P) kontrol 

Oransal (P) kontrol için transfer fonksiyonunun 

 

biçiminde olduğunu hatırlayın. Farklı oransal kontrolcüler oluşturup bunları sistem 
üzerinde deneyelim. 

KpList = linspace(1,20,7); % 1'den 20'ye 7 tane kazanç oluştur 
legendList = {}; % Lejand listesi 
 
for i = 1:length(KpList) 
    Kp = KpList(i); % Kazancı seç 
    sysCL = feedback(Kp*G,1); % Geribesleme ile kapalı çevrimi 
oluştur 
    step(sysCL,2); % 2 saniyelik birim basamak cevabı 
    legendList{i} = ['Kp = ', num2str(Kp)]; % Lejand başlığı 
    hold all; 
end 
hold off; 
 
legend(legendList); % Lejand koy 

 

Birim basamak cevabı referans (istenilen) hız 1 olduğu zaman sistemin tepkisini 
gösterir. Görülebileceği üzere P kontrol tam olarak sistemi istenilen hıza 
getirememekte, her zaman bir miktar sürekli hal hatası kalmaktadır. P değeri 



arttıkça kapalı çevrim sisteminin son değeri 1'e yaklaşmaktadır ancak kazanç 
arttıkça sistemdeki salınımlar da artmaktadır. 

Oransal integral (PI) kontrol 

Birim basamak cevabında sürekli hal hatasını ortadan kaldırmak için açık-çevrim 
transfer fonksiyonu  bir integratör (sıfırda kutup) içermelidir. Sistemin 
yukarıdaki transfer fonksiyonuna bakıldığına 'da kutbu olmadığı açıktır, o halde 
bu kutup 'den gelmelidir. Bunu sağlamak için  biçiminde bir PI-
kontrol kullanalım: 

s = tf('s'); 
 
KpList = linspace(1,20,6); 
KiList = linspace(1,20,6); 
 
legendList = {}; 
for i=1:length(KpList) 
    figure; 
    for j = 1:length(KiList) 
        Kp = KpList(i); 
        Ki = KiList(j); 
        C = Kp+Ki/s; 
        sysCL = feedback(C*G,1); 
        subplot(3,2,j); 
        step(sysCL,5); 
        title(['Kp=', num2str(Kp) ,' Ki=', num2str(Ki)]); 
    end 
end 







 
Kp = 1; 
Ki = 6; 
C = Kp+Ki/s; 
 
sysCL = feedback(C*G,1); 
subplot(2,1,1); 
step(sysCL,10); 
 
sysCLU = C/(1+C*G); 
subplot(2,1,2); 
step(sysCLU,10); 



 
Kp = 1.804939849757794; 
Ki = 8.308164597576592; 
C = Kp+Ki/s; 
 
sysCL = feedback(C*G,1); 
subplot(2,1,1); 
step(sysCL,10); 
 
sysCLU = C/(1+C*G); 
subplot(2,1,2); 
step(sysCLU,10); 

 

sisotool grafik arayüzü ile kontrolcü tasarımı 



P, PI ve daha pek çok farklı tipten kontrolcü tasarımı sisotool grafik arayüzü ile de 
gerçekleştirilebilir: 

sisotool(G); % Üzerinde tasarım yapılacak model (G) ile 
sisotool'u çağır 

 

Sistemin Simulink'te gerçeklenmesi ve kontrol tasarımı 

open('motorModel01.mdl'); 

 
Published with MATLAB® 7.9 
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