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ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI 

 
DENEY 3: ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL 

(PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ* 
 

1. DENEY MALZEMELERİ 

 

• 33-110 Analog Ünite 

• 33-100 Mekanik Ünite 

• 01-100 Güç Kaynağı 

• Sinyal Jeneratörü 

• Osiloskop 

 

2. KAVRAM 

 

Oransal, türevsel ve integral kontrolörlerin çalışma prensiplerinin incelenmesi, 

sisteme etkilerinin ayrı ayrı ve bir bütün halinde osiloskop yardımıyla gözlenmesi. 

 

3. YÖNTEM VE 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 adımlarında deney düzeneğini kurarken, güç kaynağının 

kapalı olduğundan emin olunuz! Gerçeklediğiniz her adımı deney sorumlusuna 

onaylatmayı unutmayınız! 

                                                 
* Bu deneyin föyleri Ali Nehir Yücel ve Yusuf Buğday isimli TOBB ETÜ Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. 

Deneyden sonra bir hafta içerisinde raporunuzu teslim ediniz. 
Geç teslim edilen raporlar değerlendirmeye alınmaz.  
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3.1. Güç Kaynağı’nın kurulum sırasında kapalı olduğundan emin olunuz. 

Analog Ünitede bulunan A2 işlemsel kuvvetlendiricisi çevre elemanları ile 

bağlandığında türev alıcı olarak kullanılabilmektedir.  

 Şekil 1’deki türev alıcıyı Şekil 2’deki gibi Analog Ünite üzerinde 

kurunuz. 

 Analog Ünite üzerindeki P4 potansiyometresini 10 değerine getiriniz. 

 Türev alıcı devrenin girişine sinyal jeneratöründen 10Hz frekansında 

±10V genliğinde üçgen dalga veriniz. 

 Bu adımda 1µF değerindeki C3 kapasitörü ile 1µF değerindeki C4 

kapasitörünü seri yapan kesikli çizgi ile gösterilen bağlantıyı bu 

adımda kullanmayınız. 

 

 
Şekil 1 - Türev alıcı devre 

 

 
Şekil 2 - Türev alıcının Analog Ünite üzerinde kurulumu 
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Şekil 3 – Mekanik Ünite’de frekans ayarı için kullanılması gereken kısım 

 

 

3.1.1. Türev alıcının girişini ve çıkışını osiloskopta gözleyiniz ve ölçekli olarak 

çiziniz. 

 

3.1.2. Türev alıcının giriş sinyali için Tablo 1’deki frekans değerlerini 

uygulayarak çıkışın genlik değerlerini kaydediniz. Genlikteki değişimi 

yorumlayınız. 

 

Frekans (Hz) 10 30 50 70 

Genlik (V)     

 

Tablo 1 – 3.1.2 adımında kullanılacak frekans değerleri 

 

3.1.3. Türev alıcı devrede 1µF değerindeki kapasitörü 0.5µF yapmak için C3 ve 

C4 kapasitörlerini Şekil 2’de kesikli çizgi ile gösterildiği gibi seri 

bağlayınız. Bu durumda Türev alıcı devrenin girişini ve çıkışını 

osiloskopta 70Hz frekans değeri için tekrar gözleyiniz ve ölçekli olarak 

çiziniz. Kapasitör değerini değiştirmeden önceki çıkış sinyali ile yeni çıkış 

sinyalini karşılaştırınız, yorumlarınızı yazınız. 
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3.2. Analog Ünitede bulunan A3 işlemsel kuvvetlendiricisi çevre elemanları ile 

bağlandığında oransal kontrol için kullanılabilmektedir.  

 Şekil 4’teki oransal kontrol devresini Şekil 5’de görüldüğü gibi 

Analog Ünite üzerinde kurunuz. 

 Oransal kontrol devresinin girişine sinyal jeneratöründen 30Hz 

frekansında ±5V genliğinde sinüs dalgası veriniz.  

 Bu adımda 200KΩ değerindeki R25 direnci ile 200KΩ değerindeki 

R24 direnci arasındaki Şekil 5’te kesikli çizgi ile gösterilen bağlantıyı 

kullanmayınız, bu bağlantı sonraki adımda kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 4 – Oransal kontrol devresi 

 

 

 
 

Şekil 5 – Oransal kontrol devresinin Analog Ünite üzerinde kurulumu 
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3.2.1. Oransal kontrol devresinin girişini ve çıkışını osiloskopta gözleyiniz ve 

ölçekli olarak çiziniz. 

 

3.2.2. Oransal kontrol devresinde 200KΩ değerindeki R25 direnci ile 200KΩ 

değerindeki R24 direnci arasındaki Şekil 5’te kesikli çizgi ile gösterilen 

bağlantıyı takınız. Bu durumda girişi ve çıkışı osiloskopta tekrar 

gözleyiniz ve ölçekli olarak çiziniz. Direnç değerlerini değiştirmeden 

önceki devrenin çıkışı ile yeni devrenin çıkışını karşılaştırınız, 

gözlediğiniz farkı yorumlayınız. 

 

3.2.3. Sinyal jeneratöründen girişin genliğini ±10V değerine yükseltiniz. Bu 

durumda çıkışı önceki adımdaki çıkışla karşılaştırınız, gözlediğiniz farkı 

yorumlayınız. 

 

3.3. Analog Ünitede bulunan A4 işlemsel kuvvetlendiricisi çevre elemanları ile 

bağlandığında integratör olarak kullanılabilmektedir. İşlemsel 

kuvvetlendiricinin üzerinde bulunan 2µF (C5) ve 4µF (C6) değerlerindeki 

iki kapasitör, ortalarında bulunan anahtar (SW2) işlemsel 

kuvvetlendiriciye (A4) yönüne getirildiğinde anahtarlar kapanmaktadır ve 

kapasitörler kısa devre olmaktadır. Bu bilgilere dayanarak; 

 Şekil 6’teki integratör devresini Şekil 7’teki gibi Analog Ünite 

üzerinde kurunuz.  

 SW1 anahtarını 0 konumuna getiriniz.  

 Bu adımda 2µF değerindeki C5 kapasitörü kullanınız. 4µF değerindeki 

C6 kapasitörü için kullanılan Şekil 7 ‘de kesikli çizgi ile gösterilen 

bağlantı sonraki adımda kullanılacaktır.  



 25

 
Şekil 6 - İntegratörün devre şeması 

 

 

 
Şekil 7 - İntegratörün Analog Ünite üzerinde kurulumu  

 

 

3.3.1. P3 potasiyometresini kullanarak giriş sinyalinin genliğini 5V değerine ve 

P5 potansiyometresini 50 değerine ayarlayınız. SW1 anahtarını sırasıyla 

+10V ve -10 V konumlarına getiriniz. Bu durumlarda integratör devresinin 

girişini ve çıkışını osiloskopta gözleyiniz ve çiziniz. Çıkışın SW1 

anahtarında yaptığınız değişikliklere verdiği cevapları yorumlayınız. 

Sistem çok düşük frekanslı sinyaller içerdiğinden, osiloskop ekranında tek 

noktanın hareketinin gözlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
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3.3.2. Bu adımda İntegratör devresinde 2µF değerindeki C5 kapasitörü yerine 

4µF değerindeki C4 kapasitörünü kullanınız. Bunun için 2µF değerindeki 

C5 kapasitörünün bağlantısını çıkarıp, Şekil 7’de kesikli çizgi ile 

gösterilen bağantıyı kullanınız. SW1 anahtarını sırasıyla +10V ve -10V 

konumlarına getiriniz. Bu durumlarda integratör devresinin girişini ve 

çıkışını osiloskopta gözleyiniz. Geribesleme kapasitörünün etkisini 

yorumlayınız. 

 

3.4. Analog Ünitede bulunan A2, A3 ve A4 işlemsel kuvvetlendiricileri çevre 

elemanları ile bağlandığında oransal, türevsel ve integral (PID) kontrolör 

olarak kullanılabilmektedir. Analog Ünite üzerindeki P5 potansiyometresi 

ile PID kontrolörün Ki değerini, P4 potansiyometresi ile PID kontrolörün 

Kd değerini değiştirebilirsiniz. 

 

 Şekil 8’deki PID kontrol devresini Şekil 9’da görüldüğü gibi Analog 

Ünite üzerinde kurunuz. 

 P4 ve P5 potansiyometrelerini sıfır değerine ayarlayınız. Bu durumda 

Kd ve Ki değerleri sıfır olacak ve tüm devre yalnızca bir oransal 

kontrolör gibi çalışacaktır. 

 Mekanik Ünite üzerinde Şekil 3’te görülen ayar kısmından test 

frekansını 1Hz değerine ayarlayınız. 

 Analog Ünite üzerindeki P3 potansiyometresini kullanarak giriş 

sinyalinin genliğini 5V değerine ayarlayınız. 

 

 Sistem çok düşük frekanslı sinyaller içerdiğinden, osiloskop ekranında 

tek noktanın hareketinin gözlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
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 Şekil 8 – Oransal, Türevsel ve İntegral (PID) kontrolörün devresi 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9 - Oransal, Türevsel ve İntegral (PID) kontrolörün Analog Ünite 

üzerinde kurulumu 
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3.4.1. Kontrolörün oransal elemanının (P) çıkışı teorik olarak ne tür bir dalga 

olmalıdır? Osiloskopta bu dalgayı gözleyip çiziniz. Oransal kontrol 

devresinin kazancını yorumlayınız. 

 

3.4.2. Sistemdeki oransal bileşeni (P) sökünüz ve P4 potansiyometresini 20 

değerine ayarlayınız. Kontrolörün türevsel elemanının (D) çıkışının teorik 

olarak nasıl olması gerektiğini çiziniz. Osiliskopta türev teriminin 

çıkışında gözlediğiniz dalgayı çiziniz. 

 

3.4.3. P4 potansiyometresini sıfır değerine, P5 potansiyometresini ise 100 

değerine ayarlayınız. SW2 anahtarını kullanarak kapasitörleri boşaltınız. 

Anahtarı tekrar açtığınızda, kontrolörün integral elemanının (I) çıkışı 

teorik olarak ne tür bir dalga olmalıdır? İntegral elemanının çıkışını 

osiloskopta gözleyip doğrulayınız ve grafiğini çiziniz. 

 

3.4.4. Önceki 3 maddede ayrı ayrı gösterilmesi gereken teorik çıkış grafiklerini, 

PID kontrolörün çıkışında teorik olarak nasıl gözlemeniz gerektiğini 

çiziniz. Osiloskopta elde ettiğiniz çıkış grafiğiyle, teorik olarak 

beklediğiniz grafiği karşılaştırınız. Gürültü olması durumunda oransal, 

türevsel ve integral terimlerinden hangisinin sistemi en çok etkileyeceği 

hakkında yorumlarınızı yazınız. 


