
       ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI

DENEY 2A: MOTOR ve TAKOJENERATÖR 

ÖZELLİKLERİ
*

1. DENEY MALZEMELERİ

� 33-110 Analog Ünite 


� 33-100 Mekanik Ünite 


� 01-100 Güç Kaynağı 


� Osiloskop 


2. KAVRAM 

Motor ve takojeneratör karakteristiklerinin incelenmesi

3. ÖNBİLGİ

 33-100 Mekanik Ünite üzerinde bulunan DVM kısaltması Dijital 

Voltmetre için, RPM kısaltması ise devir/dakika cinsinden motorun dönüş

hızı için kullanılmaktadır. 


 33-100 Mekanik Ünite üzerindeki motor çıkış şaftı 32:1 oranında küçültme 

yapmaktadır. Bu yüzden Mekanik Ünite üzerinde LCD ekranda okunan 

devir/dakika   (RPM)   değeri,   gerçek   değerin   32’ye   bölünmüş halidir.

* 
Bu deneyin föyleri Ali Nehir Yücel ve Yusuf Buğday isimli TOBB ETÜ Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.

8



Motorun dakikadaki gerçek devri, LCD ekranda okunan değerin 32 ile 

çarpılması sonucunda elde edilir.

 P3 potansiyometresinin çıkışı Şekil 2’de görülen DVM girişine bağlanıp, 

DVM-RPM anahtarı DVM konumuna getirilirse, uygulanan giriş gerilimi 

Mekanik Ünite üzerindeki LCD ekranda gözlenebilir. Motora gerilim 

uygulanırken DVM-RPM anahtarı RMP konumuna getirilirse motorun 

dönüş hızı LCD ekranda gözlenebilir. 


5. YAPILACAKLAR 

Deneye başlamadan önce Analog Ünite üzerinde bulunan Hata Anahtarları’nın 

(Fault Switches) kapalı konumda (aşağı doğru) olmasına dikkat ediniz. Deney 

sırasında Hata Anahtarları’nda bir değişiklik olması durumunda, hemen güç 

kaynağını kapatınız ve deney sorumlusuna haber veriniz. Aşağıda 

gerçekleyeceğiniz tüm adımlarda deney düzeneğini kurarken, güç kaynağının 

kapalı olduğundan emin olunuz! Gerçeklediğiniz her adımı deney sorumlusuna 

onaylatmayı unutmayınız!

4.1. Şekil 1’deki Analog Ünite kurulumunu yapınız.

 Analog Ünite’de Şekil 1 ‘de gösterilen DVM çıkışı, takojeneratörün 

gerilimini ölçmek için Şekil 2’de gösterilen Mekanik Ünitenin DVM 

girişine takılmalıdır. Bu bağlantı bu adımda değil, 4.2 adımında 

kullanılacaktır. 


 P3 potansiyometresi ve SW1 anahtarı yardımıyla, giriş gerilimi için Tablo-

1’de verilen değerleri uygulayınız ve Şekil 2’de gösterilen Mekanik 

Ünite’deki DVM-RPM anahtarını kullanarak giriş gerilimine göre motorun 

gerçek hızını tespit ediniz ve raporunuzda tablo olarak veriniz. 
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Mekanik Ünite’nin sol tarafında bulunan manyetik fren mandalının tüm 

deney boyunca en üst seviyede olmasına dikkat ediniz.

Girişgerilimine göre motorun hız grafiğini çiziniz. Çizdiğiniz 

grafiğiyorumlayınız.

Şekil 1 - 4.1 adımı  için Analog Ünitenin kurulumu

Giriş Gerilimi (Volt)     Motorun Hızı  (devir/dakika)

1
2
4
6
8

10

Tablo 1 – Gerilime karşılık motorun hız değerleri
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Şekil 2 – Mekanik Ünite’de DVM ve RPM de

4.2. Analog Ünite’de Şekil 1’de gösterilen DVM çıkı

gerilimini ölçebilmek için 

girişine takınız. Tablo 2’de verilen, giri

dönüş hızının değiş

değerlerini okuyunuz ve takojeneratörün üretti

gerçek hız grafiğini çiziniz.

Motorun Gerçek
Hızı  (devir/dakika)

500

1000

1500

2000

Tablo 2 - Motorun hız de

Mekanik Ünite’de DVM ve RPM değerlerinin gözlenmesi 

için kullanılması gereken kısım

ekil 1’de gösterilen DVM çıkışını, takojeneratörün

gerilimini ölçebilmek için Şekil 2’de gösterilen Mekanik Ünite’nin DVM 

ine takınız. Tablo 2’de verilen, giriş gerilimi ile kontrol edilen motorun 

şik değerleri için takojeneratörün ürettiği gerilim 

erlerini okuyunuz ve takojeneratörün ürettiği gerilime göre motorun 

ini çiziniz.

Motorun, Mekanik Takojeneratör
Ünitenin LCD

Hızı  (devir/dakika) Gerilimi (Volt)Ekranındaki Hızı

15.6

31.3

47.8

62.5

Motorun hız değerlerine karşılık takojeneratörün gerilim değerleri

erlerinin gözlenmesi 

ını, takojeneratörün

ekil 2’de gösterilen Mekanik Ünite’nin DVM 

gerilimi ile kontrol edilen motorun 

i gerilim 

i gerilime göre motorun 

erleri
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4.3. Motorun dönüş hızında her 1000 devir/dakika için meydana gelen gerilim 

değişimi takojeneratör faktörü olarak adlandırılır. Bu bilgiye göre, 4.2’de 

çizmiş olduğunuz grafiği kullanarak takojeneratör faktörünü hesaplayınız. 

Bu aşamayı  tamamladıysanız Deney 2B Kazancın Etkisi kısmına geçiniz
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DENEY 2B: KAZANCIN ETKİSİ

1. DENEY MALZEMELERİ

� 33-110 Analog Ünite 


� 33-100 Mekanik Ünite 


� 01-100 Güç Kaynağı 


� Osiloskop 


2. KAVRAM 

Bir kapalı çevrim konum ve hız kontrol sisteminde kazancın sistem cevabı 

üzerindeki etkisinin incelenmesi.

3.  ÖN BİLGİ

Şekil 1’de gösterilen genel bir sistemin referans girişi (x) ve çıkışı (y)

karşılaştırıldığında bir hata (e) gözlenir. Kontrol, sistemin çıkışının referans 

girişini takip etmesi içindir. Sistem çalıştırıldığında çıkış ve giriş arasında e  x －

y ile tanımlanan hata gözlenir ve e’nin mutlak değerinin mümkün olduğu kadar az 

olması istenir. Bir kapalı çevrim kontrol sisteminin performansını irdeleyebilmek 

için çoğunlukla Şekil 1’de gösterilen test sinyalleri kullanılır. En çok kullanılan 

test sinyali ise basamak sinyalidir.



Şekil 1 – Bir motor kontrol sisteminin çe

4.  YAPILACAKLAR

Deneye başlamadan önce Analog Ünite üzerinde bulunan Hata Anahtarları’nın 

(Fault Switches) kapalı konumda (a

sırasında Hata Anahtarları’nda bir de

kaynağını kapatınız ve deney sorumlusuna haber veriniz. A

gerçekleyeceğiniz tüm adımlarda deney düzene

kapalı olduğundan emin olunuz! Gerçekledi

onaylatmayı unutmayınız!

4.1. Şekil 3’te verilen Analog Ünite kurulumunu yapınız

sistemin verilen referans konumuna gitmesini sağlayacak bir kontrol 

oluşturulacaktır. P1 potans

2’de görülmekte olan 

potansiyometresini farklı açı değerlerine getirerek çıkış şaftı 

değişimlerini gözlemleyiniz.

tekrarlayınız ve sonuçları yorumlayınız.

4.2. Şekil 4’te verilen analog ünite kurulumunu yapınız. P3 

potansiyometresini 50 değerine ayarlayınız,

farklı kazanç değerleri (0.2 , 0.4 , 0.6 , 0.6 , 1) için 

uyguladığınız basamak giri

arasındaki hatayı osiloskopta 

Bir motor kontrol sisteminin çeşitli referans girişlerine karşı  

4.  YAPILACAKLAR

lamadan önce Analog Ünite üzerinde bulunan Hata Anahtarları’nın 

(Fault Switches) kapalı konumda (aşağı doğru) olmasına dikkat ediniz. Deney 

sırasında Hata Anahtarları’nda bir değişiklik olması durumunda, hemen güç 

ını kapatınız ve deney sorumlusuna haber veriniz. A

iniz tüm adımlarda deney düzeneğini kurarken, güç kayna

undan emin olunuz! Gerçeklediğiniz her adımı deney sorumlusuna 

onaylatmayı unutmayınız!

e verilen Analog Ünite kurulumunu yapınız. Bu kurulum ile 

sistemin verilen referans konumuna gitmesini sağlayacak bir kontrol 

oluşturulacaktır. P1 potansiyometresini 50 değerine ayarlayınız ve şekil 

e görülmekte olan mekanik ünite üzerindeki giriş şaftı 

potansiyometresini farklı açı değerlerine getirerek çıkış şaftı 

değişimlerini gözlemleyiniz. Farklı kazanç değerleri kullanarak işlemi 

tekrarlayınız ve sonuçları yorumlayınız.

4’te verilen analog ünite kurulumunu yapınız. P3 

potansiyometresini 50 değerine ayarlayınız, P1 potansiyometresiyle

farklı kazanç değerleri (0.2 , 0.4 , 0.6 , 0.6 , 1) için SW1 anahtarıyla 

ınız basamak girişini, sistemin çıkışını ve bu giriş

arasındaki hatayı osiloskopta 

  cevapları

lamadan önce Analog Ünite üzerinde bulunan Hata Anahtarları’nın 

ru) olmasına dikkat ediniz. Deney 

iklik olması durumunda, hemen güç 

ını kapatınız ve deney sorumlusuna haber veriniz. Aşağıda 

ini kurarken, güç kaynağının 

iz her adımı deney sorumlusuna 

Bu kurulum ile 

sistemin verilen referans konumuna gitmesini sağlayacak bir kontrol 

yınız ve şekil 

mekanik ünite üzerindeki giriş şaftı 

potansiyometresini farklı açı değerlerine getirerek çıkış şaftı 

Farklı kazanç değerleri kullanarak işlemi 

4’te verilen analog ünite kurulumunu yapınız. P3 

P1 potansiyometresiyle

SW1 anahtarıyla 

ş ile çıkış



gözlemleyip, zamana göre çiziniz ve yorumlayınız. Şekil 2’de 

(-) Hata’nın negatif işaretli hata olduğu unutulmamalıdır. Hata sinyalini 

gözlemlemek için osiloskop üzerindeki giriş ve çıkış sinyali fark alma 

fonksiyonu kullanılabilir.

4.3. Matlab kullanarak sistem blok diyagramını oluşturunuz ve bir üst 

maddede belirtilen kazanç değerleri için girişi, çıkışı ve hatayı çizdiriniz. 

Aşım ve Yükselme Zamanı ile kazanç arasındaki ilişkiyi teorik olarak da 

doğrulayınız. (Konum takibi yapılan bu kurulum için motorun transfer 

fonksiyonunu 1/s*(s+1) kabul ediniz.)

Şekil 2 – Mekanik Ünite Giriş Potansiyometresi



         

    Şekil 3 - 4.1 adımı  için Analog Ünite’nin kurulumu

             

Şekil 4 – 4.2 adımı için Analog Ünite’ nin kurulumu



4.4. Şekil 5’te verilen Analog Ünite kurulumunu yapınız. Bu kurulum ile 

sistemin hız kontrolü sağlanabilir. P3 potansiyometresini 50 değerine 

ayarlayınız, P1 potansiyometresiyle farklı kazanç değerleri (0.2 , 0.4 , 0.6 , 

0.6 , 1) için SW1 anahtarıyla uyguladığınız basamak girişini, sistemin 

çıkışını ve bu giriş ile çıkış arasındaki hatayı osiloskopta gözlemleyip, 

zamana göre çiziniz ve yorumlayınız. Hata sinyalini gözlemlemek için 

osiloskop üzerindeki giriş ve çıkış sinyali fark alma fonksiyonu 

kullanılabilir.

4.5. Matlab kullanarak sistem blok diyagramını oluşturunuz ve bir üst 

maddede belirtilen kazanç değerleri için girişi, çıkışı ve hatayı çizdiriniz. 

Sürekli Hal Hatası ile kazanç arasındaki ilişkiyi teorik olarak da 

doğrulayınız. (Hız takibi yapılan bu kurulum için motorun transfer 

fonksiyonunu 1/(s+1) kabul ediniz.)

Şekil 5 – 4.4. adımı için Analog Ünite’ nin kurulumu


