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DC motor modeli

DC motor devresini hatırlayalım:



DC motorunun modellenmesini önceki derslerimizde görmüştük ve sistemi ifade eden denklemleri

aşağıdaki gibi yazmıştık:

Burada  motor akımı,  motor hızı ve , , , , ,  de sistemle ilgili sabit parametrelerdir.
Buradan sistemin durum uzayı gösterimini

olarak yazabiliriz.

DC motor modeline pozisyon bilgisi eklenmesi

Bu derste motorun pozisyonunu ( ) kontrol etmete çalışacağız onun için  ile ilgili türevsel denklemi

de yazalım:



Bu denklemi ve yukarıdaki  ve  denklemlerini kullanarak sistemin durum uzayı gösterimini

aşağıdaki gibi yazabiliriz:

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.m̂2)

Sistemi oluştur (pozisyon dahil)

Sistemin durum uzayı gösterimini oluşturalım:

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

G = ss(Am,Bm,Cm,Dm);

İlk durum (sıfır giriş cevabı)

initial(G,ones(3,1));



İlk durum (sıfır giriş cevabı), durumlarla beraber çizim

[y,t,x] = initial(G,ones(3,1)); % İlk durum cevabını hesaplat

% Şekli çizdir, eksenleri isimlendir, lejant koy
figure;
plot(t,x,'Linewidth',2);
grid;
legend('i(t)','\omega(t)','\theta(t)');



sisotool ile bir dominant kutupları {-3,-3}'e yerleştirmeye çalışalım

sisotool(G);



sisotool'dan

gibi bir kontrolcü elde etmiş olmalısınız. Bu değişkeni File menüsü altındaki Export... seçeneğine

giderek C değişkenine atın.

Eğer sisotool ile uğraşmak istemiyorsanız doğrudan komut satırından yukarıdaki transfer

fonksiyonuna sahip kontrolcüyü girebilirisiniz:

if ~exist('C','var') % C değişkeni yoksa (sisotool'dan tasarlanmadıysa) oluştur
    s = tf('s');
    C =  17.6775*(s+4.257)/(s+12.25);
end

Elde edilen kontrolcü ile kapalı çevrimin ilk durum cevabı

Gc = feedback(C*G,1); % Kapalı-çevrim sistemi



n = length(Gc.A); % Durum vektörü sayısı
initial(Gc,ones(n,1)); % İlk durum cevabını çizdir

Kutup yerleştirme

Yukarıda ve daha önceki dersleriminde hep çıkış-geribeslemesi kullandık. Çoğunlukla çıkış ( ) ve

referansı ( ) kullanarak hatayı  şeklinde hesapladık ve kontrolcüye girdik. Durum
geribeslemesi durumunda ise çıkış ( ) yerine sistemin durum olan  vektöründen geribesleme

alınır. Durum geribeslemesi ile çözülen iki tip temel problem vardır:

Regülasyon problemi: Sistemin durumunu sıfıra götürmek, yani  için  olmalı.

Takip problemi: Sistemin istenilen bir referansı takip etmesini sağlamak, yani  için 

 olmalı.

Durum geribeslemesinin çıkış geri beslemesine göre en önemli avantajlarından biri, kapalı çevrim

sistemin kutuplarını istenilen herhangi bir yere yerleştirebilmesinidir. (Çıkış geribeslemesinde kutuplar
sadece belirli yerlerde getirilebilir, kök-yer eğrisini hatırlayınız). Buna kutup yerleştirme veya

kutup atama denir.

Önce daha basit problem olan regülasyon problemini ( ) ele alalım ve kutup yerleştirme ile

çözümüne bakalım. Regülasyon problemlerinin durum geribeslemesi ile çözümü için 
biçiminde bir giriş kullanılır. Burada  kazancı  büyüklüğünde bir katsayı vektörü olup (  :

durum sayısı), tasarlanacak olan kontrol parametresi budur.

acker komutu ile kutup yerleştirme

Kutup yerleştirme ile  kazancını tasarlamak için acker komutu kullanılabilir. Bu komuta kapalı

çevrim kutuplarının nerede olmasını istediğimizi belirttiğimizde bize bunu sağlayacak  kazancını



verir. İstenilen kutuplar elbette sol tarafta olmalıdır (kararlılık için). Kutuplar çok solda olursa

regülasyon işi daha hızlı olacaktır ancak kullanılması gereken kontrol girişi (ve dolayısıyla kontrol işi

için harcanan enerji) fazla olacaktır. Kutuplar sanal eksene yaklaştıkça kullanılması gereken kontrol
giriş değerleri (dolayısıyla harcanan enerji) düşecektir fakat bu sefer de regülasyon işi yavaşlayacak

ve durum vektörü  sıfıra daha uzun bir sürede gidecektir. Bu iki durum arasında bir denge

bulmak önemlidir, bu iş gerekirse birkaç iterasyonda yapılabilir (önce istenilen kutuplara değerler

verilir, cevaba bakılır, duruma göre kutuplar daha sola veya sağa kaydırılır).

Örnek olarak elimizdeki problem için kutupları -10, -3 ve -3'e yerleştirmeye çalışalım. Bunun için 
 geribeslemesinde kullanılacak kazancı bulalaım:

K  = acker(G.A, G.B, [-10 -3 -3]);  %u=-Kx için K'yı bul

Sistemin durum uzayı gösteriminin

biçiminde olduğunu hatırlayalım. Burada  koyarsak

elde edilir. Yani kapalı çevrimin  matrisi ,  matrisi sıfır,  matrisi  ve  matrisi
de sıfırdır. Buna göre kapalı çevrim sistemini oluşturalım:

Gc = ss(Am-Bm*K,zeros(size(Bm)),Cm-Dm*K,zeros(size(Dm))); % Kapalı çevrim

İlk değer tepksinini görelim:

n = length(Gc.A); % Durum sayısı
initial(Gc,ones(n,1),4); % Bütün durumları birden başlatarak dört saniyelik
                         % ilk değer tepkisini görelim.



Beklenildiği gibi sistem cevabı sıfıra gitmektedir.

place komutu ile kutup yerleştirme

Kutup yerleştirme için acker yerine place komutu da kullanılabilir. Bu komut nümerik olarak
acker'a göre daha güvenilirdir fakat çakışık kutupları yerleştiremez, onun için böyle durumlarda bir

kutbu çok az kaydırarak çağırırız. Örneğin kutupları -10, -3, -3 noktalarına yerleştirecek kazancı
bulalım, kapalı çevrimi oluşturalım ve bütün durumları birden başlatarak ilk değer tepkisini görelim.

K  = place(G.A, G.B, [-10 -3 -3.0001]); %u=-Kx için K'yı bul

Gc = ss(Am-Bm*K,zeros(size(Bm)),Cm-Dm*K,zeros(size(Dm))); % Kapalı çevrim

n = length(Gc.A); % Durum sayısı

initial(Gc,ones(n,1),4); % Durumları birden başlatarak ilk değer tepkisi



Beklenildiği gibi sistem cevabı sıfıra gitmektedir.

Doğrusal karesel düzenleyici (linear quadratic regulator - LQR)

Durum geri-beslemesi için  kazancını bulmak için başka bir yaklaşım da lqr komutunu

kullanmaktır. Bu yaklaşımda MATLAB bir optimizasyon problemi çözerek 'yı bulur. Bu

optimizayon probleminde birbiri ile çelişen iki kriter arasında bir denge sağlanmaya çalışılır; bu
kriterler:

Regülasyonun hızlı olması (yani durumun sıfıra gitmesi için geçen zamanın az olması.

Kullanılan kontrolcü girişinin (dolayısıyla harcanan enerjinin) az olmasıdır.

Bu kriterler genellikle birbiriyle çelişir zira hızlı tepkiler almak için çok kontrol uygulamak gerekir.
(Ya da tersi: Az kontrol uygularsak isteğimiz amaca ulaşmamız daha uzun sürecektir). Problemin

doğasına göre bu kriterler eşit önemde olabilir veya biri diğerine göre daha önemli olabilir. Kriterlere

verilen önemi belirmek için  ve  parametreleri kullanılır:

 ise regülasyonun hızlı olması ve az kontrol kullanmak eşi önemde,

 ise regülasyonun hızlı olması daha önemli (yani hızlı regülasyon sağlayabilmek için

büyük değerli kontrol sinyalleri kullanmaya razı oluyoruz)

 ise az kontrol kullanmak (az enerji harcamak) daha önemli (yani az enerji
harcayabilmek uğruna regülasyon işleminin yavaş olmasına ve uzun sürmesine razı oluyoruz)

demektir.

LQR ile regülasyon (Q=1, R=1)



Durumun sıfıra gitme hızı ve az kontrol kullanmak aynı önemde olacak şekilde bir regülatör

tasarlayalım.

Q = 1*eye(3); % Regülasyonın hızlı olmasa verdiğimiz önemi belirten parametre
R = 1; % Küçük giriş kullanılmasına verdiğimiz önemi belirten parametre
K = lqr(G,Q,R) % G sistemi için Q ve R parametrelerine dayanarak kazancı bul

K =

    0.3742    0.1274    1.0000

 alarak kapalı çevrim sistemini oluşturalım ve ilk değer simülasyonunu yapalım.

Gc = ss(Am-Bm*K,zeros(size(Bm)),Cm-Dm*K,zeros(size(Dm))); % Kapalı çevrim

[y,t,x] = initial(Gc,ones(3,1)); % Durumlar birden başlatarak ilk değer simülasyon
u

Sonuçları çizdirelim.

figure; % Yeni şekil aç
subplot(2,1,1); % Şeklin üst tarafını seç
plot(t,x,'Linewidth',2); % Durumları çizdir
grid; % Kılavuz çizgiler
xlabel('t (s)'); % x-eksenini isimlendir
ylabel('x(t)'); % y-eksenini isimlendir
legend('i(t)','\omega(t)','\theta(t)'); % Lejant koy
subplot(2,1,2); % Şeklin alt tarafını seç
plot(t,-K*x','LineWidth',2); % Girişi (u=-Kx) çizdir
xlabel('t (s)'); % x-eksenini isimlendir
ylabel('u(t)'); % y-eksenini isimlendir
grid; % Kılavuz çizgiler



LQR ile regülasyon (Q=10, R=1)

Durumun sıfıra gitme hızının (regülasyonun) daha önemli olduğu ve bunun için büyük girişler

kullanılmasına razı olunan durum için regülatör tasarlayalım.

Q = 10*eye(3); % Regülasyonın hızlı olmasa verdiğimiz önemi belirten parametre
R = 1; % Küçük giriş kullanılmasına verdiğimiz önemi belirten parametre
K = lqr(G,Q,R) % G sistemi için Q ve R parametrelerine dayanarak kazancı bul

K =

    2.0966    0.5564    3.1623

 alarak kapalı çevrim sistemini oluşturalım ve ilk değer simülasyonunu yapalım.

Gc = ss(Am-Bm*K,zeros(size(Bm)),Cm-Dm*K,zeros(size(Dm))); % Kapalı çevrim

[y,t,x] = initial(Gc,ones(3,1)); % Durumlar birden başlatarak ilk değer simülasyon
u

Sonuçları çizdirelim.

figure; % Yeni şekil aç
subplot(2,1,1); % Şeklin üst tarafını seç
plot(t,x,'Linewidth',2); % Durumları çizdir
grid; % Kılavuz çizgiler
xlabel('t (s)'); % x-eksenini isimlendir



ylabel('x(t)'); % y-eksenini isimlendir

legend('i(t)','\omega(t)','\theta(t)'); % Lejant koy
subplot(2,1,2); % Şeklin alt tarafını seç
plot(t,-K*x','LineWidth',2); % Girişi (u=-Kx) çizdir
xlabel('t (s)'); % x-eksenini isimlendir
ylabel('u(t)'); % y-eksenini isimlendir
grid; % Kılavuz çizgiler

LQR ile regülasyon (Q=1, R=10)

Kontrol girişinin düşük değerli olmasının (az enerji harcamanın) daha önemli olduğu ve regülasyon

hızının yavaş olmasına tahammül edebileceğimiz durum için regülatör tasarlayalım.

Q = 1*eye(3); % Regülasyonın hızlı olmasa verdiğimiz önemi belirten parametre
R = 10; % Küçük giriş kullanılmasına verdiğimiz önemi belirten parametre
K = lqr(G,Q,R) % G sistemi için Q ve R parametrelerine dayanarak kazancı bul

K =

    0.0663    0.0339    0.3162

 alarak kapalı çevrim sistemini oluşturalım ve ilk değer simülasyonunu yapalım.

Gc = ss(Am-Bm*K,zeros(size(Bm)),Cm-Dm*K,zeros(size(Dm))); % Kapalı çevrim

[y,t,x] = initial(Gc,ones(3,1)); % Durumlar birden başlatarak ilk değer simülasyon
u



Sonuçları çizdirelim.

figure; % Yeni şekil aç
subplot(2,1,1); % Şeklin üst tarafını seç
plot(t,x,'Linewidth',2); % Durumları çizdir
grid; % Kılavuz çizgiler
xlabel('t (s)'); % x-eksenini isimlendir
ylabel('x(t)'); % y-eksenini isimlendir
legend('i(t)','\omega(t)','\theta(t)'); % Lejant koy
subplot(2,1,2); % Şeklin alt tarafını seç
plot(t,-K*x','LineWidth',2); % Girişi (u=-Kx) çizdir
xlabel('t (s)'); % x-eksenini isimlendir
ylabel('u(t)'); % y-eksenini isimlendir
grid; % Kılavuz çizgiler

LQRY ile regülasyon (Q=1, R=1)

lqry komutu lqr ile benzer şekilde çalışır ve  geribeslemesi için 'yı tasarlar fakat

optimizasyon için maliyet fonksiyonunda durum  yerine çıkış 'yi alarak çalışır. Dolayısıyla Q
parametresi çıkışın büyük olmaması kriterinin önemini, R parametresi de yine girişin büyük olmaması

kriterinin önemini temsil eder. Bu komutla, sistemin girişi ve çıkışı ilgilendirmeyen durumlar olduğu

hallerde bu durumların hızının regülatör tasarımında dikkate alınmamasını sağlar. (lqr ile tasarım

yaptığımızda tüm durumlar dikkate alınıyordu.)

Önce, çıkışın sıfıra gitme hızı ve az giriş kullanmanın aynı önemde olduğu durum için tasarım yapalım.

% Regülatörü oluştur
Q = 1;
R = 1;
K = lqry(G,Q,R);



% Kapalı çevrimi oluştur
Gc = ss(Am-Bm*K,zeros(size(Bm)),Cm-Dm*K,zeros(size(Dm)));

% Birden başlayarak ilk durum simülasyonu
[y,t,x] = initial(Gc,ones(3,1));

% Sonuçları çizdir
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t,x,'Linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');
legend('i(t)','\omega(t)','\theta(t)');
subplot(2,1,2);
plot(t,-K*x','LineWidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('u(t)');

LQRY ile regülasyon (Q=10, R=1)

Şimdi de çıkışın sıfıra gitme hızının daha önemli olduğu, bunun için de gerekirse büyük girişler

kullanılmasını kabul ettiğimiz durum için tasarım yapalım.

% Regülatörü oluştur
Q = 10;
R = 1;
K = lqry(G,Q,R);

% Kapalı çevrimi oluştur



Gc = ss(Am-Bm*K,zeros(size(Bm)),Cm-Dm*K,zeros(size(Dm)));

% Birden başlayarak ilk durum simülasyonu
[y,t,x] = initial(Gc,ones(3,1));

% Sonuçları çizdir
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t,x,'Linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');
legend('i(t)','\omega(t)','\theta(t)');
subplot(2,1,2);
plot(t,-K*x','LineWidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('u(t)');

LQRY ile regülasyon (Q=1, R=10)

Şimdi de küçük giriş kullanmanın (az enerji harcamanın) daha önemli olduğu, bunun için gerekirse

çıkışın sıfıra gitme hızından fedakarlar edebileceğimiz durum için tasarım yapalım.

% Regülatörü oluştur
Q = 1;
R = 10;
K = lqry(G,Q,R);

% Kapalı çevrimi oluştur
Gc = ss(Am-Bm*K,zeros(size(Bm)),Cm-Dm*K,zeros(size(Dm)));



% Birden başlayarak ilk durum simülasyonu

[y,t,x] = initial(Gc,ones(3,1));

% Sonuçları çizdir
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t,x,'Linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');
legend('i(t)','\omega(t)','\theta(t)');
subplot(2,1,2);
plot(t,-K*x','LineWidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('u(t)');

LQR ile referans takibi

Eğer amacımız regülaston (durumu sıfıra götürmek) yerine çıkışın bir referansı takip etmesi ise, LQR

ile tasarladığımız  kazancını kullanarak bu amacı da gerçekleştirebiliriz. Daha önceki derslerimizde

çıkış geribeslemesi ile referans takibi gerçekleştirmek çıkış ile referansı kıyaslayarak  hata

vektörünün oluşturmuş ve bunu kontrolcü girişi olarak kullanmıştık. Durum geribeslemesinde ise

kontrolcüye hatayı değil durum vektörünü girmek zorunda olduğumuz için biraz daha farklı bir
topoloji kullanmamız gerekli.

Önce, referans ile kontrolör çıkışını ( ) kıyaslayarak bunu sisteme girişi olarak almayı deneyelim:

% Q = 10, R = 1 için LQR ile durum geribeslemesi kazancını oluştur
Q = 10*eye(3);
R = 1;



K = lqr(G,Q,R);

Sistemin girişine  verirsek:

O halde girişi , çıkış  olacak şekilde kapalı-çevrim sisteminin durum uzayı gösterimini yazalım:

Gc = ss(Am-Bm*K,Bm,Cm-Dm*K,Dm);

Kapalı çevrim sisteminin birim basamak tepkisinin benzetimi:

[y,t,x] = step(Gc);

Sonuçları çizdirelim:

figure;
subplot(2,1,1);
plot(t,y,'LineWidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);
plot(t,x,'LineWidth',2);
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');
grid;



Sonuçlar incelendiğinde çıkışın istenilen referansı tam olarak takip edemediği ve bir sürekli hal hatası

oluştuğu görülüyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için alternatif bazı yollar izleyebiliriz.

Referansı ölçeklendirerek takip hatası düzeltme (Kolay ama dayanıksız yol)

Doğrusal sistemlerde girişi bir sabitle çarparsak çıkış da aynı sabitle çarpılarak ölçeklenir. O halde

sistemin çıkışı ile olması gereken çıkış (birim basamak için = 1) arasındaki oranı bularak kapalı-

çevrim sisteminin girişine (referansın girdiği yere) sabit bir kazanç ( ) ekleyebiliriz.

Olması gereken son değer (1) ile şu anki son değeri oranlayıp $\bar{N}'yi bulalım:

Nbar = 1/y(end)

Nbar =

    3.1704

Alternatif olarak, birim basamak giriş için son değerin, sistemin DC kazancı olduğu bilgisini de

kullanarak aynı sonucu (yaklaşık olarak) bulabilirdik:

Nbar = 1/dcgain(Gc) % Alternatif hesap

Nbar =

    3.1623

Yukarıda bulmuş olduğumuz durum uzayı gösteriminde  yerine  koyalım:

Buna göre kapalı çevrim sistemini oluşturalım:

Gc2 = ss(Am-Bm*K,Bm*Nbar,Cm-Dm*K,Dm*Nbar);

Kapalı çevrim sisteminin birim basamak cevabı:

[y,t,x] = step(Gc2);

% Sonuçları çizdirelim:
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t,y,'LineWidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);
plot(t,x,'LineWidth',2);
xlabel('t (s)');



ylabel('x(t)');
grid;

Sonuç incelendiğinde takip hatasının ortadan kalktığı ve kapalı çevrimin son değerinin referans

değerine (1) yakınsadığı görülebilir.

Örnek olması bakımından sisteme referans olarak bir de kare dalga verip deneyelim:

T = 100; % Kare dalganın periyodu
t = linspace(0,4*T,1000); % Dört periyot uzunluğunda 1000 noktalık zaman vektörü
u = square(2*pi*1/T*t); % Kare dalgayı oluştur

[y,t,x] = lsim(Gc2,u,t); % Simülasyonu yap

% Sonuçları çizdir
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t,u,t,y,'LineWidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('u(t), y(t)');
ylim([-1.2 1.2]);
subplot(2,1,2);
plot(t,x,'LineWidth',2);
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');
grid;



Referans takibinin başarıldığı açıktır. Ancak yukarıdaki yöntem çok dayanıklı bir yöntem değildir;

örneğin sistem parametrelerinde meydana gelebilecek ufak değişiklikler (mesela motor direncinin

zamanla değişmesi, yük momentinin değişmesi vs.) yeniden takip hatası oluşturacak ve  kazancının

tekrar hesaplanarak güncellenmesini gerektirecektir.

LQRI ile Referans takibi

Sürekli hal hatasını ortadan kaldırmak için referansı ölçeklendirmek yerine sisteme bir integralci

koyma yolunu da seçebiliriz. Bu durumda yukarıdaki maddede bahsedilen sorun çözülecek ve
sistem parametre değişiklikleri, modellenmemiş dinamikler vb. pratik sorunlara karşı daha dayanıklı

bir hale gelecektir.

Bu tarz bir kontrolör tasarımı için kazanç vektörü 'yı oluşturmak için lqi komutu kullanılabilir.

(bkz. doc lqi). Burada sistemin durum sayısına ek olarak, integracinin de bir tane durum değişkeni

olacağından, Q matrisi oluşturulurken sistem durum sayısının bir fazlası boyutta olmasına dikkat

edilmelidir (sonuncu boyut integralcinin ne kadar hızlı çalışacağını belirleyecektir).

% Q = 10, R = 1 için LQR ile durum geribeslemesi kazancını oluştur:

Q = 10*eye(4);
R = 1;
K = lqi(G,Q,R)

% Kazancın sistem durumuna ($x$) ait ilk kısmını ve integralciye ait son
% elemanını ($x_i$) ayır:
K1 = K(1:3);
K2 = K(4);

K =



    2.3830    1.0421    8.5244   -3.1623

lqi ile tasarım yaptığımızda sistem girişine , integralci girişine de 
 vermeliyiz. (doc lqi yazıp yardım dokümanındaki blok şemasına bakın.) Önce sistem için

denklemlere bakalım:

O halde blok şemasının solunda yer alan, girişi  çıkışı  olan sistemi aşağıdaki gibi oluşturalım:

G1 = ss(Am-Bm*K1,-Bm*K2,Cm-Dm*K1,-Dm*K2);

Bu G1 sisteminin önüne integralci gelerek standart geribeslemeli kapalı çevrim sistemi oluşturacağız.
Yani ileri yolda integralci ve G1 olacak, geri yolda sistem yok (1 var gibi düşünülebilir), o halde

kapalı çevrim sistemi:

s = tf('s'); % Laplace değişkeni
Gi = 1/s; % Integralci
Gc = feedback(Gi*G1,1); % Kapalı çevrim sistemi

Sistemin birim basamak cevabını hesaplatalım

[y,t,x] = step(Gc,15);

% Sonuçları çizdirelim
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t,y,'LineWidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);
plot(t,x,'LineWidth',2);
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');
grid;



Takip işleminin başarıldığı ve sürekli hal hatası olmadığı açıktır.

Yine örnek olması bakımından sisteme referans olarak bir de kare dalga verip deneyelim:

T = 100; % Kare dalganın periyodu
t = linspace(0,4*T,1000); % Dört periyot uzunluğunda 1000 noktalık zaman vektörü
u = square(2*pi*1/T*t); % Kare dalgayı oluştur

[y,t,x] = lsim(Gc,u,t); % Simülasyonu yap

% Sonuçları çizdir
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t,u,t,y,'LineWidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('u(t), y(t)');
ylim([-1.2 1.2]);
subplot(2,1,2);
plot(t,x,'LineWidth',2);
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');
grid;



Durum gözleyicileri

Yukarıda yapmış olduğumuz durum geribeslemesi tasarımları (kutup yerleştirme, LQR, LQRY,

LQI), sistemin durumunun bilinmesini gerektiriyor, ancak bu her zaman mümkü olmayabilir. Örneğin
üzerinde çalıştığımız DC motor sistemi için durum geribeslemesi kullanabilmek için motor akımı ( ),

motor hızı ( ] ve motor açısının ( ) ölçülebilmesi anlamına geliyor. Fakat genellikle sistemler
oluşturulurken sadece çıkışı ölçecek sensörler kullanılması tipik bir durumdur. Yani pratikte böyle bir
motor sisteminde büyük ihtimalle çıkış pozisyonunu ölçeçek bir sensör (mesela enkoder) mevcut

olacaktır fakat akım ve hızı ölçen sensörler olmayacaktır. Bu durumda durum geribeslemesi
kullanmak isteyen kontrol tasarımcısının iki seçeneği vardır:

Sisteme ekstradan sensörler ekleyerek (veya belki var olan sensörlere düzenlemeler yaparak)
tüm durumları ölçülür hale getirmek. Örneğin DC motor sisteminin girişine bir akım sensörü,

çıkışına da bir takometre eklenirse önceden ölçülmeyen akım ( ) ve hızı ( ) da ölçülmesi ve
durum geribeslemesinde kullanılması sağlanabilir (Pozisyon  durumu aynı zamanda çıkış da
olduğu için zaten ölçülüyordu). Bu seçeneğin gerçekleştirilmesi her zaman kolay olmayabilir

çünkü sisteme fazladan sensör eklemenin ekstra maliyeti olacaktır ve bazı durumlarda sistemin
içine müdahale şansı olmayabilir (sistem kapalı bir kutu içerisinde geliyor olabilir.)

Sistemin giriş ve çıkışlarını gözlemleyerek durumları tahmin etmeye çalışmak. Bu tahmini
yapmak ayrı bir sistem oluşturulur ve adına gözleyici ya da gözlemleyici denir. Özel

durumlar haricinde doğrusal sistemler için genellikle belli bir sürelik gözlemlerin ardından
durum tahminini doğru olarak yapmak mümkündür. Bu yaklaşımın dezavantajı sistem ilk
başladığında tahminlerde bir miktar hata olacak olması ve sistemdeki ideal olmayan

durumların ve gürültülerin de tahminleri etkileyebilmesidir. En önemli avantajı ise durumları
doğrudan ölçmeye gerek kalmamasıdır.

Aşağıda gözleyici tasarımı için bir takım yaklaşımlar ve bu gözleyiciler kullanılarak kontrol tasarımının



nasıl yapılacağına bakacağız.

Gözleyici tasarımı

Gözleyici, sistemin durumunu tahmin etmek üzere oluşturan başka bir sistemdir. Gözleyicinin kendi
içindeki durumuna  diyelim. Amaç 'in zamanla sistem durumu 'e yakındamasını sağlamaktır, yani 

. Gözleyici sisteminin durum denklemleri aşağıdaki gibidir: 

Gözleyicinin durum denklemi sisteme çok benzemektedir, sadece ekstradan durum denkleminde 
 terimin vardır. Bu terim, gözleyicinin çıkışı  ile sistem çıkışı  arasındaki fark miktarında

göre gözleyici durum dinamiğini hızlandırır veya yavaşlatır. Bu sayede gözleyici durumunun zamanla
sistem durumuna yakınsaması sağlanmaya çalışılır. Yakınsama sağlandıktan sonra  ve

dolayısıyla  olacağından  olur. Böylece gözleyici dinamiğindeki bu ekstra terimin
etkisi ortadan kalkarak gözleyici dinamiği sistem dinamiğine eşit olur ve bundan sonra gözleyici ile

sistemin davranışları birbirinin aynısı olarak devam eder, yani gözleyici durumu sistemi izler. Pratikte
sistemde meydana gelen değişiklikler, gürültüler vs. sonucunda sistem dinamiği ile gözleyici dinamiği
arasında zaman içinde tekrar ayrılıklar meydana gelebilir ama bu durumda yine  terimi

devreye girerek bu durumu düzeltir ve gözleyicinin görevini yapmaya devam etmesini sağlar.

Gözleyici ile ilgili olarak tasarlanması gereken tek parametre gözleyici kazancı olan  vektörüdür.

Bir takım matematiksel ispatlar sonucunda gösterilebilir ki gözleyicinin kazancı 'yi, 
matrisinin kutupları sol tarafta yer alacak şekilde seçmek gereklidir. Kutuplar ne kadar hızlı (ne

kadar solda) olursa gözleyici o kadar hızlı çalışacaktır. Bu kutupların nasıl seçileceği konusunda
kesin kurallar yoktur, ancak sıklıkla kullanılan yaklaşımlar:

Gözleyici kutuplarını sistemin en hızlı kutbundan 3-5 kat hızlı seçmek,

Gözleyici kutuplarını sistemin dominant kutuplarından (sanal eksene en yakın kutuplarından)
3-5 kat hızlı seçmek,

şeklindedir. Sistemimizin kutuplarına bakalım:

P = pole(G) % G'nin kutupları

P =

         0
   -9.8284
   -4.1716

Buna göre, örneğin, gözleyici kutuplarını -15 civarına koymaya çalışabilir.

Daha önceden kutup atama ile uğraşırken  matrisinin kutupları istenilen yerlere koyacak 
'yı bulmak için place/acker komutlarından faydalanmıştık. Bu problem ile, 'nin kutuplarını

istenilen yerlere koyacak 'yi bulmak yapısak olarak aynı problemdir, yani place/acker komutlarına
argüman olarak  ve  verilerek çözülebilir.

Örnek olarak nümerik açıdan daha kararlı olan place komutunu kullanalım. Bu komutun için

kutupların çakışık olmaması gerektirğini hatırlayınız; o halde kutupları -15, -16, -17'ye yerleştirelim:



% A'-C'L' için kutupları yerleştirecek L' kazancını bul, transpozesini alıp
% L kazancını elde et, Lest değişkenine kaydet:
Lest = place(G.A',G.C',[-15 -16 -17])'

Lest =

  337.2000
  250.0000
   34.0000

Gözleyici kazancı Lest bulundukan sonra estim komutu kullanılarak gözleyici oluşturulabilir. Bu
komuta sistem ve gözleyici kazancına ek olarak hangi çıkış ve girişlerin bilindiği bilgisi de girilmelidir
çünkü bu komut nispeten genel bir komut olup, daha karmaşık ve bilimeyen giriş/çıkışlar olabileceği

durumlar için de çalışmak üzere tasarlanmıştır (doc estim). Ancak biz bu özellikleri kullanmayacağız,
giriş ve çıkışın ölçülebildiğini varsayacağız, dolayısıyla son iki argümana her zaman 1 vereceğiz.

GEst = estim(G,Lest,[1],[1]) % G sistemi için Lest kazançlı gözleyici

 
a = 
           x1_e    x2_e    x3_e
   x1_e      -4    -0.2  -337.2
   x2_e       5     -10    -250
   x3_e       0       1     -34
 
b = 
            u1     y1
   x1_e      2  337.2
   x2_e      0    250
   x3_e      0     34
 
c = 
         x1_e  x2_e  x3_e
   y1_e     0     0     1
   x1_e     1     0     0
   x2_e     0     1     0
   x3_e     0     0     1
 
d = 
         u1  y1
   y1_e   0   0
   x1_e   0   0
   x2_e   0   0
   x3_e   0   0
 
Input groups:              
       Name        Channels
    KnownInput        1    
    Measurement       2    
                           
Output groups:                
         Name         Channels
    OutputEstimate       1    
    StateEstimate      2,3,4  
                              



Continuous-time state-space model.

Gözleyinin denenmesi

Oluşturmuş olduğumuz gözleyicinin sistem durumunu tahmin etmedeki başarısını test edelim. Sisteme
bir sinüs giriş vererek simülasyonunu yapalım ve durumlarını görelim. Aynı zamanda sisteme

verdiğimiz girişi ve sistem çıkışını tasarladığımız gözleyiciye vererek sistem durumlarını tahmin
ettirelim.

ÖNEMLİ: Sistemin durumunu ölçemediğimizi (bilmediğimizi) varsayıyoruz. Bu demektir ki sistemin
ilk durumunu da (nereden başladığını) da bilemeyiz. Bu nedenle gözleyicinin ilk durumunu sistemin ilk
durumuna eşit alma şansımız yok! (çünkü sistemin ilk durumu bilinmiyor!) Gözleyiciyi test ederken

bu noktaya dikkat etmek çok önemlidir; anlamlı bir test olması için gözleyicinin ilk koşulunu sistemin
ilk koşulundan farklı almalısınız.

T = 1; % Periyot
t = linspace(0,4*T,1000); % Dört periyotluk zaman vektörü
u = 5*sin(2*pi*1/T*t)'; % Sinüs giriş sinyali

x0 = [-3;3;2]; % Sistemin ilk koşulu
[y,t,x] = lsim(G,u,t,x0); % Sinüs giriş altında sistem tepkisi

xe0 = [0;0;0]; % Gözleyicinin ilk koşulu (x0'ı bilmiyoruz, sıfır alalım)
[ye,te,xe] = lsim(GEst,[u y],t,xe0); % Sinüs giriş altında gözleyici tepkisi

Sonuçları çizdirelim. Sistem cevabını düz, gözleyici cevabını kesikli çizgilerle çizdirelim.

figure;
plot(t,x,'LineWidth',2);
hold on;
plot(te,xe,'--','LineWidth',2);
hold off;
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t), x_e(t)');
grid;



Görüleceği gibi sistem durumunu doğrudan bilmemesine ve sistemle farklı bir noktadan başlamış
olmasına rağmen gözleyici durumları zamanla sistem durumlarına yakınsamaktadır. ( ) O halde

sistemin durumlarını ( ) direkt olarak ölçemesek bile, bir gözleyici yardımıyla sistemin giriş ve
çıkışına bakarak tahmin edebiliriz ve bu tahminleri ( ) geribeslemede kullanabiliriz.

Gözleyici tahminleri kullanarak LQR ile motor pozisyon kontrolü

Farz edelim ki sadece motor çıkışı olan 'yı ölçebiliyoruz, başka bir ölçüm alamıyoruz. Fakat

LQR ile motor pozisyon kontrolü için motor durumları olan ,  ve 'nın üçü de bilinmeli, bizim
durumumuzda ise  ve  bilinmiyor. Bunun üstesinden gelmek için çıkışa ( ) ve girişe ( )
bakarak durumu ( , , ) tahmin eden yukarıda oluşturduğumuz gözleyiciden faydalanabiliriz. Bu

tahminleri kullanarak LQR tabanlı pozisyon kontrolcüsünü gerçekleştirelim ve sonuçları görelim.

Önce ,  için lqr ile geri besleme kazancını hesaplalım

Q = 10*eye(3);
R = 1;
K = lqr(G,Q,R)

K =

    2.0966    0.5564    3.1623

Sistem bağlantılarını oluşturma (connect komutu)

Sistem bağlantıları standart geribesleme yapısına göre biraz daha karmaşık olduğu için bağlantıları
yapmak için connect komutundan faydalanabiliriz. (doc connect) Bu komutu kullanabilmek için



önce tüm sistemlerin giriş ve çıkışlarına isimler veririz, daha sonra connect komutunu çağırarak aynı
isimli sinyallerin birbirlerine bağlanarak bir sistem oluşturulmasını sağlarız. Burada sabit kazançları
(örneğin  kazancı) ve toplama/çıkarma işlemi yapan blokları (mesela  işlemini) de birer

sistem olarak düşünmeli ve giriş/çıkışlarını isimlendirmeliyiz.

Motor sistemimizin giriş ve çıkışlarını isimlendirelim:

G.u = 'u'; % Motor giren sinyal = u
G.y = 'y'; % Motordan çıkan sintal = y

Gözleyici sisteminin giriş ve çıkışlarını isimlendirelim:

GEst.u = {'u','y'}; % Gözleyiciye motor girişi (u) ve çıkışı (y) giriyor
GEst.y = {'ye','x1e','x2e','x3e'}; % Gözleyiciden çıkış tahmini (ye) ve
                                   % durum tahminleri (x1e, x2e, x3e)
                                   % çıkıyor

Referansı ölçeklendiren Nbar'ı da bir sabit kazanç sistemi olarak yazalım:

sysNbar = ss(Nbar); % Girişini Nbar ile çarpan sabit kazanç sistemini oluştur
sysNbar.u = 'r'; % Sisteme referans (r) giriyor
sysNbar.y = 'rb'; % Sistemin çıkışına rb diyelim

Geribesleme kazancını da bir sabit kazanç sistemi olarak düşünelim:

sysK = ss(K); % Girişini K ile çarpan sabit kazanç sistemini oluştur
sysK.u = {'x1e','x2e','x3e'}; % Sistemin girişine gözleyici tahminleri
                              % (x1e, x2e, x3e) giriyor
sysK.y = 'Kxe'; % Sistemin çıkışına Kxe diyelim

Nbar bloğunun çıkışı (rb) ile K bloğunun çıkışının (Kxe) farkını alan sistemi oluştarım. İki sinyali

toplayan veya çıkaran sistemleri kısa yoldan oluşturmak için sumblk özel komutu kullanılabilir:

sysSum = sumblk('u = rb - Kxe'); %rb ve Kxe isimli sinyallerin farkını alan
                                 % bir sistem oluştur. Bu sistemin çıkışına
                                 % u ismini verelim çünkü bu çıkış motor
                                 % sistemine (G) giriş olarak verilecek.

Tüm sistemlerin giriş ve çıkışları tanımlandıktan sonra connect komutu ile bağlantıları yaptırabilir ve

kapalı çevrim sistemini oluşturabiliriz. connect komutuna argüman olarak ilk önce bağlanacak
sistemleri, daha sonra da kapalı çevrim sisteminin girişinin ve çıkışının hangi sinyaller olacağı bilgisini
veririz. Biz burada motor (G), gözleyici (GEst), referans ölçeklendirici (sysNbar), durum

geribesleme kazancı (sysK) ve fark alıcı (sysSum) sistemlerini yukarıda vermiş olduğumuz giriş/çıkış
isimleri ile uygun olarak birleştirtmek istiyoruz. Kapalı çevrim sisteminin girişi vereceğimiz referans

sinyali (r) ve çıkışı da motorun çıkışı (y) yani pozisyonu olacak. O halde connect komutunu
aşağıdaki gibi çağıralım ve oluşturulan kapalı çevrim sistemini T değişkenine atayalım:

T = connect(G,GEst,sysNbar,sysK,sysSum,'r','y')



Warning: The following block outputs are not used: ye. 
 
a = 
              ?       ?       ?    x1_e    x2_e    x3_e
   ?         -4    -0.2       0  -4.193  -1.113  -6.325
   ?          5     -10       0       0       0       0
   ?          0       1       0       0       0       0
   x1_e       0       0   337.2  -8.193  -1.313  -343.5
   x2_e       0       0     250       5     -10    -250
   x3_e       0       0      34       0       1     -34
 
b = 
             r
   ?     6.325
   ?         0
   ?         0
   x1_e  6.325
   x2_e      0
   x3_e      0
 
c = 
         ?     ?     ?  x1_e  x2_e  x3_e
   y     0     0     1     0     0     0
 
d = 
      r
   y  0
 
Continuous-time state-space model.

Kapalı çevrim sisteminin takip başarısının denenmesi

Kapalı çevrim sisteminin birim basamak cevabına bakalım:

figure;
step(T);
grid;



Görüleceği üzere sistem istenilen referans takibini gerçekleştirmektedir.

Gözleyici olarak Kalman filtresi kullanarak regülasyon

Geçen derslerimizde Kalman filtresi üzerinde durmuştuk ve bu filtrenin proses ve çıkış gürültüsü
altında sistemin giriş ve çıkışlarına bakarak gürültüsüz çıkışını ve durumunu tahmin edebildiğini

görmüştük. Kalman filtresi giriş ve çıkıştan durum tahmini yapabilen bir sistem olduğuna göre
gözleyici tanımına uymaktır. Yani yukarıda 'nin kutuplarını yerleştirecek bir  bulup

sonra estim komutu ile gözleyici oluşturmak yaklaşıma alternatif olarak, kalman komutu ile bir
Kalman filtresi oluşturup onu gözleyici olarak kullanabiliriz.

Önce gözleyici olarak Kalman filtresi kullanarak regülasyon probleminin çözülmesine bakalım.

% Q=10, R=1 için geri besleme kazancını oluştur:
Q = 10*eye(3);
R = 1;
K = lqr(G,Q,R);

% Proses gürültüsü ile ilgili parametre Qn=1, çıkış gürültüsü ile ilgili
% parametre Rn = 1 olacak şekilde Kalman filtresini oluştur
Qn = 1;
Rn = 1;
Gtum = ss(G.A,[G.B G.B],G.C,[G.D G.D]);
Kest = kalman(Gtum,Qn,Rn);

Geribesleme kazancını ve Kalman filtresini oluşturduktan sonra yine yukarıda yaptığımız gibi
connect komutunu kullanarak sistemi bağlayabiliriz.

İşleri biraz kolaylaştırmak için, gözleyici olarak Kalman filtresi kullanıldığı zaman sistemin regülatör



kısmını kısayoldan lqgreg komutunu (doc lqgreg) kullanarak oluşturabiliriz:

sysReg = lqgreg(Kest,K)

 
a = 
             x1_e      x2_e      x3_e
   x1_e    -8.193    -1.313    -6.364
   x2_e         5       -10  -0.02793
   x3_e         0         1   -0.2363
 
b = 
              y1
   x1_e  0.03977
   x2_e  0.02793
   x3_e   0.2363
 
c = 
          x1_e     x2_e     x3_e
   u1   -2.097  -0.5564   -3.162
 
d = 
       y1
   u1   0
 
Input groups:              
       Name        Channels
    Measurement       1    
                           
Output groups:          
      Name      Channels
    Controls       1    
                        
Continuous-time state-space model.

Daha sonra oluşturduğumuz regülatörle sistemimizi connect komutu ile birbirine bağlayabiliriz.
Regülatörümüzün giriş ve çıkışını isimlendirelim:

sysReg.u = 'y'; % Regülatörün girişine motor sistemi çıkışı (y) girecek
sysReg.y = 'u'; % Regülatörün girişine motor sistemi girişi (u) girecek

Gözleyici olarak Kalman filtresi kullandığımız durumlarda genellikle sisteme giren proses gürültüsü
(w) ve çıkış gürültüsününün (v) etkisini de incelemek isteriz. Bunun için önce motor sistemine bu
gürültülerin giriş olarak dahil edildiği tümleşik sistemi oluşturalım. Sistemin durum denklemleri:

O halde girişler , , , çıkış da  olarak şekilde tümleşik motor sistemini oluşturalım:



Gtum2 = ss(G.A,[G.B G.B zeros(size(G.B))],G.C,[G.D G.D 1]); % Sistemi oluştur
Gtum2.u = {'u','w','v'}; % Girişleri isimlendir
Gtum2.y = {'y'}; % Çıkışı isimlendir

Regülatör ve tümleşik sistemi bağlayarak kapalı çevrim sistemini oluşturalım. Sisteme dışarıdan

vereceğimiz girişler gürültüler yani  ve  olacak, sistemin çıkışı ise motorun çıkış olan pozisyon, yani
:

Gc = connect(sysReg,Gtum2,{'w','v'},'y')

 
a = 
             x1_e      x2_e      x3_e         ?         ?         ?
   x1_e    -8.193    -1.313    -6.364         0         0   0.03977
   x2_e         5       -10  -0.02793         0         0   0.02793
   x3_e         0         1   -0.2363         0         0    0.2363
   ?       -4.193    -1.113    -6.325        -4      -0.2         0
   ?            0         0         0         5       -10         0
   ?            0         0         0         0         1         0
 
b = 
               w        v
   x1_e        0  0.03977
   x2_e        0  0.02793
   x3_e        0   0.2363
   ?           2        0
   ?           0        0
   ?           0        0
 
c = 
      x1_e  x2_e  x3_e     ?     ?     ?
   y     0     0     0     0     0     1
 
d = 
      w  v
   y  0  1
 
Continuous-time state-space model.

Kalman filtresi gözleyici olarak kullanılan takip sisteminin test edilmesi

Önce kapalı çevrim sisteminin girişleri  ve  sıfırken, yani gürültüler yokken benzetimlerini yapalım.

x0 = [1;4;-8;-6;2;10]; % İlk durum
[yy,tt,xx] = initial(Gc,x0); % Sistemin ilk durum cevabı (gürültüsüz cevap)

Sonuçları çizdirelim:

figure;
subplot(2,1,1);
plot(tt,yy,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);



plot(tt,xx,'linewidth',2);
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');
grid;

Gürültüsüz durumda regülasyonda sıkıntı olmadığı açıktır.

Şimdi de sisteme proses gürültüsü (modelleme ile ilgili sıkıntıları temsil eder) ve çıkış gürültüsü
(ölçümle ilgili sıkıntıları temsil eder) vererek deneyelim.

t = linspace(0,200,1000); % Zaman vektörü
t = t(:); % Zaman vektörünü sütun vektörüne çevir (lsim ile kullanabilmek için)
w = 0.1*randn(size(t)); % 0.1 genlikli rastgele proses gürültüsü
v = 0.1*randn(size(t)); % 0.1 genlikli rastgele çıkış gürültüsü

x0 = [1;4;-8;-6;2;10]; % İlk koşul

[yy,tt,xx] = lsim(Gc,[w v],t,x0); % Sistemin gürültüler altında simülasyonu

Sonuçları çizdirelim:

figure;
subplot(2,1,1);
plot(tt,yy,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);
plot(tt,xx,'linewidth',2);
grid;



xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');

Gürültünü etkisiyle regülasyonda bir miktar salınımlar görülmektedir ancak yine de sistem en
sonunda yaklaşık sıfır noktasında gelmekte ve burada kalmaktadır.

Gözleyici olarak Kalman filtresi kullanarak pozisyon kontrolü

Yukarıda gözleyici olarak Kalman filtresi kullanarak regülatör tasarlamak için lqgreg komutunu

kullandık. Eğer gözleyici olarak Kalman filtresi kullanarak referans takibi yapmak için kontrolcü
oluşturmak istersek lqgtrack komutundan faydalanabiliriz. (doc lqgtrack)

Önce yukarıda bahsettiğimiz lqi komutu geribesleme kazancını ve kalman komutu ile Kalman filtresi
gözetleyicisi oluşturduktan sonra birbirine bağlayarak kontrolcüyü oluşturalım.

% Q=10, R=1 için geribesleme kazancını bul: (integralciden dolayı bir tane
% ekstra durum değişkeni geleceğini unutma)
Q = 10*eye(4);
R = 1;
K = lqi(G,Q,R)

K =

    2.3830    1.0421    8.5244   -3.1623

Proses gürültüsü ile ilgili parametre Qn=1, çıkış gürültüsü ile ilgili parametre Rn = 1 olacak şekilde

Kalman filtresini oluştur



Qn = 1;
Rn = 1;
Gtum = ss(G.A,[G.B G.B],G.C,[G.D G.D]);
Kest = kalman(Gtum,Qn,Rn)

 
a = 
             x1_e      x2_e      x3_e
   x1_e        -4      -0.2  -0.03977
   x2_e         5       -10  -0.02793
   x3_e         0         1   -0.2363
 
b = 
              u1       y1
   x1_e        2  0.03977
   x2_e        0  0.02793
   x3_e        0   0.2363
 
c = 
         x1_e  x2_e  x3_e
   y1_e     0     0     1
   x1_e     1     0     0
   x2_e     0     1     0
   x3_e     0     0     1
 
d = 
         u1  y1
   y1_e   0   0
   x1_e   0   0
   x2_e   0   0
   x3_e   0   0
 
Input groups:              
       Name        Channels
    KnownInput        1    
    Measurement       2    
                           
Output groups:                
         Name         Channels
    OutputEstimate       1    
    StateEstimate      2,3,4  
                              
Continuous-time state-space model.

sysTrack komutu ile gözleyici sistemi ve geribesleme kazancını kullanarak kontrolcüyü oluştur:

sysTrack = lqgtrack(Kest,K)

 
a = 
             x1_e      x2_e      x3_e       xi1
   x1_e    -8.766    -2.284    -17.09     6.325
   x2_e         5       -10  -0.02793         0
   x3_e         0         1   -0.2363         0
   xi1          0         0         0         0
 
b = 



              r1       y1
   x1_e        0  0.03977
   x2_e        0  0.02793
   x3_e        0   0.2363
   xi1         1       -1
 
c = 
         x1_e    x2_e    x3_e     xi1
   u1  -2.383  -1.042  -8.524   3.162
 
d = 
       r1  y1
   u1   0   0
 
Input groups:              
       Name        Channels
     Setpoint         1    
    Measurement       2    
                           
Output groups:          
      Name      Channels
    Controls       1    
                        
Continuous-time state-space model.

Kontrolcü ile sistemi, connect komutu kullarak bağla:

% Kontrolcünün girişleri referans (r) ve motor çıkışı (y) olup,
% kontrolcünü çıkışı motorun girişine (u) verilecek.
sysTrack.u = {'r','y'};
sysTrack.y = 'u';

Motorun normal girişine (u) ek olarak, proses gürültüsü (w) ve çıkış gürültüsü (v) de giriş olarak
verebileceğimiz bir tümleşik sistem oluşturalım, giriş ve çıkışlarını isimlendirelim.

Gtum2 = ss(G.A,[G.B G.B zeros(size(G.B))],G.C,[G.D G.D 1]);
Gtum2.u = {'u','w','v'};
Gtum2.y = {'y'};

Kontrolcü ve tümleşik sistemi connect komutu ile bağlayalım. Kapalı sistemin girişleri referans (r),
proses gürültüsü (w) ve çıkış gürültüsü (v), çıkışı da motorun çıkışı (y) olacak.

Gc = connect(sysTrack,Gtum2,{'r','w','v'},'y');

NOT: Burada w ve v gürültülerini simülasyonlarda sistemi test ederken kullanılmak üzere giriş

olarak alıyoruz. Bunları bir nevi sanal giriş olarak düşünebiliriz zira gerçek hayatta sistemi
oluşturduğumuzda ve çalıştırdığımızda bu girişleri biz vermeyeceğiz; zaten etrafta var olan gürültüler,

sistem modelindeki sıkıntılar, ölçümle ilgili hatalar vs. sisteme dahil olarak bu etkiyi oluşturacak.
Ancak bilgisayar simülasyonu ortamında gerçekte var olan bu sıkıntılar olmadığı için deneme
amacıyla onları biz kendimiz oluşturarak sisteme bu sanal girişler yoluyle vereceğiz.

Referans girişi r ise sistemin gerçek girişi, yani gerçek hayatta sistemimizi kulllanırken de referansın
(istediğimiz pozisyonun) ne olduğunu sisteme vereceğiz ki motor referansı takip etmeye çalışsın.



Önce kapalı çevrim sisteminin girişleri  ve  sıfırken, yani gürültüler yokken benzetimlerini yapalım.

Referans girişine bir kare dalga verip, kapalı sistemin bu referansı ne kadar iyi takip edebileceğine
bakalım.

t = linspace(0,300,1000); % Zaman sinyali
t = t(:); % Zaman sinyalini sütun vektörü yap (lsim için)

T = 100; % Kare dalganın periyodu
r = square(2*pi*1/T*t); % Referans sinyali olan kare dalga

w = zeros(size(t)); % Proses gürültüsü = 0
v = zeros(size(t)); % Çıkış gürültüsü = 0

x0 = [1;4;-8;-6;2;10;-3]; % İlk durum

[yy,tt,xx] = lsim(Gc,[r w v],t,x0); % Sistemin gürültüsüz simülasyonu

Sonuçları çizdirelim:

figure;
subplot(2,1,1);
plot(tt,yy,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);
plot(tt,xx,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');



İstenilen referans takibinin başarıldığı açıktır.

Şimdi de sisteme proses gürültüsü (modelleme ile ilgili sıkıntıları temsil eder) ve çıkış gürültüsü
(ölçümle ilgili sıkıntıları temsil eder) vererek bu koşullar altındaki referans takip başarısı

gözlemleyelim:

t = linspace(0,300,1000); % Zaman vektörü
t = t(:); % Zaman vektörünü sütun vekörüne çevir (lsim için)

T = 100; % Periyot
r = square(2*pi*1/T*t); % Referans olarak T periyotlu bir kare dalga oluştur
w = 0.1*randn(size(t)); % 0.1 genlikli rastgele proses gürültüsü
v = 0.1*randn(size(t)); % 0.1 genlikli rastgele çıkış gürültüsü

x0 = [1;4;-8;-6;2;10;-3]; % İlk durum

[yy,tt,xx] = lsim(Gc,[r w v],t,x0); % Sistemin gürültülü simülasyonu

Sonunçları çizdirelim:

figure;
subplot(2,1,1);
plot(tt,yy,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);
plot(tt,xx,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');



LQG Komutu ile tek adımda regülatör oluşturma

Yukarıda geribesleme kazancı 'yı ve gözleyici  sistemini ayrı oluşturup daha sonra
birleştirerek kontrolcüyü oluşturduk. İstenirse bu iki adım tek bir komut (lqg) ile de yapılabilir.

Q = 10*eye(3); % Regülasyon hızının önemi ile ilgili Q matrisi
R = 1; % Girişin küçük olmasının önemi ile ilgili R matrisi
QXU = blkdiag(Q,R) % Q ve R'yi tek matriste birleştirelim

QXU =

    10     0     0     0
     0    10     0     0
     0     0    10     0
     0     0     0     1

Qn = 1*eye(3); % Modelleme ile ilgili sıkıntıları temsil eden Qn matrisi
Rn = 1; % Ölçümlerle ilgili sıkıntıları temsil eden Rn matrisi
QWV = blkdiag(Qn,Rn); % Qn ve Rn'yi tek matriste birleştirelim

Yukarıdaki matrislere dayanarak G sistemi için lqg komutu ile regülatör oluşturalım:

sysReg = lqg(G,QXU,QWV);

Regülatörle sistemi connect komutu ile bağlayalım:



% Regülatör giriş ve çıkışlarını isimlendir
sysReg.u = 'y'; %
sysReg.y = 'u';

% Tümleşik sistemi oluştur, giriş ve çıkışlarını isimlendir
Gtum2 = ss(G.A,[G.B G.B zeros(size(G.B))],G.C,[G.D G.D 1]);
Gtum2.u = {'u','w','v'};
Gtum2.y = {'y'};

% Sistemleri bağla, kapalı çevrim sistemini oluştur:
Gc = connect(sysReg,Gtum2,{'v','w'},'y')

 
a = 
             x1_e      x2_e      x3_e         ?         ?         ?
   x1_e    -8.193    -1.313    -6.333         0         0  0.008146
   x2_e         5       -10  -0.01019         0         0   0.01019
   x3_e         0         1     -1.01         0         0      1.01
   ?       -4.193    -1.113    -6.325        -4      -0.2         0
   ?            0         0         0         5       -10         0
   ?            0         0         0         0         1         0
 
b = 
                v         w
   x1_e  0.008146         0
   x2_e   0.01019         0
   x3_e      1.01         0
   ?            0         2
   ?            0         0
   ?            0         0
 
c = 
      x1_e  x2_e  x3_e     ?     ?     ?
   y     0     0     0     0     0     1
 
d = 
      v  w
   y  1  0
 
Continuous-time state-space model.

Kapalı çevrim sisteminin gürültüsüz simülasyonları

Simülasyonları yapalım:

x0 = [1;4;-8;-6;2;10]; % İlk durum
[yy,tt,xx] = initial(Gc,x0); % İlk durum cevabı (v=0, w=0)

Sonuçları çizdir:

figure;
subplot(2,1,1);
plot(tt,yy,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);



plot(tt,xx,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');

Kapalı çevrim sisteminin gürültülü simülasyonları

t = linspace(0,200,1000); % Zaman vektörü
t = t(:); % Sütun vektörü yap
w = 0.1*randn(size(t)); % Proses gürültüsü
v = 0.1*randn(size(t)); % Çıkış gürültüsü

x0 = [1;4;-8;-6;2;10]; % İlk koşul

[yy,tt,xx] = lsim(Gc,[w v],t,x0); % Simülasyonu yap

% Sonuçları çizdir
figure;
subplot(2,1,1);
plot(tt,yy,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);
grid;
plot(tt,xx,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');



LQG Komutu ile tek adımda referans takibi için kontrolör oluşturma

Benzer şekilde lqg komutu ile refarans takibi için kontrolörler de oluşturulabilir. Bu durumda

fonksiyona fazladan integralcinin yakınsama hızı ile ilgili bir QI parametresi de girmek gerekir.

% Regülasyon ile ilgili parametreler
Q = 10*eye(3);
R = 1;
QXU = blkdiag(Q,R);

% Kalman filtresi ile ilgili parametreler
Qn = 1*eye(3);
Rn = 1;
QWV = blkdiag(Qn,Rn);

% Integralci ile ilgili parametre
QI = 1;

% Kontrolcüyü oluştur
sysTrack = lqg(G,QXU,QWV,QI)

 
a = 
             x1_e      x2_e      x3_e       xi1
   x1_e    -8.434    -1.713     -10.7         2
   x2_e         5       -10  -0.01019         0
   x3_e         0         1     -1.01         0
   xi1          0         0         0         0
 
b = 
               r1         y



   x1_e         0  0.008146
   x2_e         0   0.01019
   x3_e         0      1.01
   xi1          1        -1
 
c = 
         x1_e     x2_e     x3_e      xi1
   u   -2.217  -0.7567   -5.346        1
 
d = 
      r1   y
   u   0   0
 
Input groups:              
       Name        Channels
     Setpoint         1    
    Measurement       2    
                           
Output groups:          
      Name      Channels
    Controls       1    
                        
Continuous-time state-space model.

Kontrolcü ile sistemi bağlayalım:

% Kontrolcü giriş ve çıkışlarını isimlendir
sysTrack.u = {'r','y'};
sysTrack.y = 'u';

% Tümleşik sistemi oluştur, giriş ve çıkışlarını isimlendir
Gtum2 = ss(G.A,[G.B G.B zeros(size(G.B))],G.C,[G.D G.D 1]);
Gtum2.u = {'u','w','v'};
Gtum2.y = {'y'};

% Sistemleri bağla, kapalı çevrim sistemini oluştur:
Gc = connect(sysTrack,Gtum2,{'r','v','w'},'y');

Kapalı çevrim sisteminin gürültüsüz simülasyonları

Simülasyonları yapalım:

t = linspace(0,300,1000); % Zaman vektörü
t = t(:); % Sütun vektörüne çevir

T = 100; % Periyot
r = square(2*pi*1/T*t); % Kare dalga referans
w = zeros(size(t)); % Proses gürültüsü (sıfır)
v = zeros(size(t)); % Çıkış gürültüsü (sıfır)

x0 = [1;4;-8;-6;2;10;-3]; % İlk durum

[yy,tt,xx] = lsim(Gc,[r w v],t,x0); % Simülasyonu yap

% Sonuçları çizdir:
figure;
subplot(2,1,1);
plot(tt,yy,'linewidth',2);



grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);
plot(tt,xx,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');

Kapalı çevrim sisteminin gürültülü simülasyonları

t = linspace(0,300,1000); % Zaman vektörü
t = t(:); % Sütun vektörü yap

T = 100; % Periyot
r = square(2*pi*1/T*t);  % Kare dalga referans
w = 0.1*randn(size(t)); % Proses gürültüsü
v = 0.1*randn(size(t)); % Çıkış gürültüsü

x0 = [1;4;-8;-6;2;10;-3]; % İlk koşul

[yy,tt,xx] = lsim(Gc,[r w v],t,x0); % Simülasyonu yap

% Sonuçları çizdir
figure;
subplot(2,1,1);
plot(tt,yy,'linewidth',2);
grid;
xlabel('t (s)');
ylabel('y(t)');
subplot(2,1,2);
plot(tt,xx,'linewidth',2);
grid;



xlabel('t (s)');
ylabel('x(t)');
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