
Deneyden sonra en ge bir hafta ierisinde raporunuzu teslim ediniz.  

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI

DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID)

KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2

1. DENEY MALZEMELERİ

 33-110 Analog Ünite

 33-100 Mekanik Ünite

 01-100 Güç Kaynağı

 Osiloskop

2. KAVRAM

Daha önceki deneylerde incelenmiş olan Oransal, Türevsel ve İntegral (PID) kontrolörlerin 

sistemdeki hataya karşı davranışları, geçici durumdaki ve sürekli durumdaki etkilerinin 

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 adımlarda deney düzeneğini

kurarken, güç kaynağının kapalı olduğundan emin olunuz! Gerçeklediğiniz her adımı deney 

sorumlusuna onaylatmayı unutmayınız!

3.1. Analog Ünitede bulunan A2 ve A3 işlemsel kuvvetlendiricileri çevre elemanları ile 

bağlandığında PD kontrolör olarak kullanılabilmektedir.

 Şekil 1’deki oransal ve türevsel (PD) kontrol devresini Şekil 2’de görüldüğü gibi

Analog Ünite üzerinde kurunuz.

 P1 potansiyometresini 100 değerine ayarlayınız.

 Mekanik Ünite üzerinde Şekil 3’te görülen ayar kısmından test frekansını 0.1Hz

değerine ayarlayınız.

 P3 potansiyometresini kullanarak giriş sinyalinin genliğini 5V olarak ayarlayınız.
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 Sistem  çok düşük  frekanslı  sinyaller  içerdiğinden,  osiloskop  ekranında  tek

noktanın hareketinin gözlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Şekil 1 – 3.1 adımında kullanılan P + D kontrolör devresi

Şekil 2 - 3.1 adımı için gerekli Analog Ünite kurulumu
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Şekil 3 – Mekanik Ünite’de frekans ayarı için kullanılması gereken kısım

3.1.1. P4 potansiyometresi sıfır durumundayken devre ne gibi bir işlem yapmaktadır?

Çıkışı  (θo) gözleyiniz  ve  çiziniz.  Sistemin  geçici  hal  performansını  hakkında 

yorumlarınızı yazınız.

3.1.2. P4 potansiyometresini  100 değerine kadar yavaş yavaş arttırınız ve çıkış 

sinyalini gözleyiniz. Çıkış sinyalde nasıl bir değişiklik olduğunu ve bunun nedenini 

açıklayınız. Yeni çıkış sinyalini çiziniz.

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

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

kullanılabilmektedir. P5  potansiyometresi  ile  PID   kontrolörün  Ki    değerini, P4 

potansiyometresi ile PID kontrolörün Kd değerini değiştirebilirsiniz.

 Şekil 4’teki PID kontrol devresini Şekil 5’de görüldüğü gibi Analog Ünite

üzerinde kurunuz.

 P1 potansiyometresini 100 değerine getiriniz. P4 ve P5 potansiyometrelerini 0 

değerine getiriniz. SW2 anahtarını kapatınız. P3 potasiyometresini kullanarak giriş

sinyalinin genliğini 5V olarak ayarlayınız.

 SW1 anahtarını kullanarak sisteme giriş uygulayınız.
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Şekil 4 – 3.2 adımı için kullanılan PID devresinin şeması

Şekil 5 – 3.2 adımı için Analog Ünite üzerinde PID kontrol devresi kurulumu
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3.2.1. Şekil 5’te gösterilen sistemin giriş, çıkış ve hatasını osiloskopta gözleyiniz. SW2 

anahtarını açık konuma getiriniz ve P5 potansiyometresini sırasıyla 30, 50, 70 

değerlerine getirerek sistemin giriş, çıkış ve hatasını osiloskopta tekrar gözleyiniz.

Hatanın nasıl değiştiğini yorumlayınız. İntegral elemanının kontrole etkisini 

açıklayınız.  P5 potansiyometresinin değerinin artması durumunda hatanın değişimini

yorumlayınız. Her ölçüm sonrası SW2 anahtarını kapalı konuma getirmeyi 

unutmayınız.

3.2.2.  SW2 anahtarını açık konuma getiriniz, P5 potansiyometresini 50 konumuna 

ayarlayınız. P4 potansiyometresini sırasıyla 20, 40, 60, 80, 100 değerlerine ayarlayarak

sistemin giriş, çıkış ve hatasını osiloskopta gözleyiniz. Türev elemanındaki değişimin 

sistem üzerindeki etkisini yorumlayınız.

3.3. Şekil 5’te verilen devrenin ifade ettiği blok diyagramı çiziniz.
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