
Geç teslim edilen raporlar değerlendirmeye alınmaz 
Kodlarınızla ile birlikte raporunuzu da deney saatinden önce teslim etmeniz gerekmektedir.  
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1. ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ 

 
 Dizüstü bilgisayar ve Matlab/Simulink 

 

2. KAVRAM 

 
Transfer fonksiyonu verilen bir DC motora ait çeşitli kontrol çalışmalarının yapılması ve türev, integral 
alma devrelerinin teorik olarak çalıştırılması 
 

3. YÖNTEM VE YAPILACAKLAR 

 

3.1 Aşağıda bir motorun konumu için transfer fonksiyonu belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki 
soruları MATLAB ile - Simulink kulanmadan- cevaplayınız. Göndereceğiniz Matlab kodlarında 

yorum yazmayı unutmayınız. 
 
 

     
 

      
 

 
 

a) Bu sisteme ait hız için transfer fonksiyonunu bulunuz. Bu transfer fonksiyonunu nasıl 
bulduğunuzu raporunuzda açıklayınız. Ayrıca, bu motora ait ivme için transfer 
fonksiyonunu bulunuz ve raporunuzda bunu da nasıl bulduğunuzu açıklayınız. İvme için 
birim basamak cevabını çizdiriniz. Çizdirdiğiniz grafiği, hız ve konum için birim basamak 
cevaplarını kullanarak yorumlayınız. Bu sistem kararlı mıdır? Referans takibi yapabilmekte 
midir? Açıklayınız. 

  
b) Motorun konumu için bir PD kontrolcü tasarlamanız gerekmektedir. Raporunuzda bunun 

için kullanacağınız blok diagramı çiziniz; girişi, hatayı, referansı ve çıkışı gösteriniz. Bu 
sistem için öncelikle P katsayısı 1 olarak seçilmiştir (Kp=1) ve buna göre D katsayısını 
öncelikle 0.1’den başlatarak, 0.9’a kadar 0.2 aralıklarla artırarak, kapalı çevrim sisteminin 
birim basamak tepkisini Matlab’da aynı figure üzerine çizdiriniz ve raporunuza ekleyiniz. 
Bu kontrolcü referans takibi yapabilmekte midir? Yükselme zamanı ve yerleşme zamanı 
hakkında nasıl bir yorum yapılabilir? Aynı kontrolcü sistemini kullanarak, D katsayısını 
1’den 9’a kadar 2’şer arttırak, kapalı çevrim sisteminin birim basamak tepkisini Matlab’da 
aynı figure üzerine çizdiriniz ve raporunuza ekleyiniz. D katsayının artması (ya da 
azalması) sistemi nasıl etkilemektedir?   

 
c) Yukarıdaki (b) şıkkında tasarlanan sistemlerin daha hızlı  tepki vermesi (daha hızlı bir 

şekilde referansa oturması) için, kontrolcüde nasıl bir değişiklik yapmak gerekmektedir? 
Yapılması gereken değişikliği belirterek, yukarıda bulunan herhangi bir P ve D katsayısı 
üzerinden kontrolcü için değişikliği yapınız ve elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız.  
 

d) Bu sisteme son olarak, konum kontrolü için bir PID kontrolör uygulanacaktır. Bu kontrolcü 
için öncelikle P katsayısı 5 olarak seçilmiştir (Kp=5). Kontrolcünün I ve D katsayıları, aynı 
anda, 1’den 9’a kadar 2’şer olarak artırılmıştır. Bu durumda oluşan sistemlerin birim 
basamak cevaplarını aynı grafik üzerine çizdirerek, raporunuza ekleyiniz. Elde ettiğinizi 



sonuçları yorumlayınız. Bu değerlerin aynı anda artması, aşım, yükselme zamanı ve 
oturma zamanını nasıl etkilemektedir? İkinci bir grafik üzerine, I kontrolcü katsayısının 1 
olduğu durum için (Ki=1), D katsayısını  1’den 9’a kadar 2’şer olarak artırarak elde ettiğiniz 
sonuçları yorumlayınız. D katsaysının değişimi, sistemin cevabını nasıl etkilemiştir 
açıklayınız. Bulduğunuz bu kontrolcüler içinden, aşım yapmayan bir kontrolcü seçilebilir 
mi? Eğer seçilebiliyorsa, bu katsayıları raporunuzda belirtiniz. Eğer seçilemiyorsa, en az 
aşım yapan sonuçlardan birini seçebilirsiniz. Bu kontrolcü ile aynı grafik üzerine, sistemin 
kontrolcü ile birim basamak cevabı ile kontrolcü olmadan sistemin birim basamak cevabını 
çizdiriniz. İki grafiği yükselme zaman ve oturma zamanı açısından inceleyiniz.  Buna göre, 
kontrolcü nasıl bir işlev üstlenmiştir? Belirtiniz.   

 

e) Yukarıda (d) şıkkında bulduğunuz kontrolcü için I katsayısını 100 yapınız (Ki=100). Bu 
durumda, kontrolcü ile tasarlanan sistemin birim basamak cevabı ile kontrolcü olmadan 
sisteme uygulanan birim basamak cevabını karşılaştırınız. Sonuçlardaki değişikliği 
yorumlayınız ve sistemin neden bu şekilde cevap verdiğini teorik olarak belirtiniz.  

 

3.2 Çalışmanızın bu aşamasında Simulink de kullanabilirsiniz. Eğer Simulink kullanacaksanız, 
Scope -> parameters->Data History->Limit Data Points to Last seçeneğinin işaretli olmadığına 
dikkat ediniz. Eğer Simulink ile çalışmayı tercih ederseniz, daha önceki ön çalışmalarda 
kullanılan configuration parameters ayarlarını kullanabilirsiniz. 
 
a) Kp=8, Ki=10 ve Kd=1 şeklinde bir PID kontrolcü tasarlanmış olsun. Bu kontrolcü, motorun 

hız kontrolü için kullanılmaktadır. Bu kontrolcü ile tasarlanan geri beslemeli sistemin 
öncelikle birim basamak cevabını inceleyiniz. Bu kontrol sisteminin referansını, sistem 
girişini, çıkışını ve hata sinyalinin zamanla değişimini gösteriniz. 
 

b) t=0 anında sisteme birim basamak girişi uygulandığını düşünelim. Kontrolcü içindeki 
oransal kontrolcü, türevsel kontrolcü ve integral kontrolcü çıkışını ekrana bastırınız. Bu 
durumda, t=0, 0.5, 1 ve 1.5 saniyedeki değerleri için, bu çıkışların hataya göre 
hareketlerini gözlemleyin, ve bu anlarda sistemin girişine nasıl bir katkıda bulunduklarını 
belirtin. 

  
c) Bu kontrolcü sistemini, konum kontrolüne uyguladığınızda, birim basamak cevabı için elde 

edeceğiniz sonuçları inceleyin. Sistem referans takibi yapabiliyor mu? Daha önce 
tasarladığınız kotrolcü ile yeni kontrolcüyü kıyaslayın ve sonuçları raporunuzda belirtin.    

 
 
 
 
NOT: Matlab/Simulink sonuçlarınızı ve raporunuzu mail olarak gönderiniz. Raporunuzun çıktısını da deney 
saatinden önce labratuar saatinizde teslim ediniz. Matlab kodlarınızı .m dosyası olarak, göndereceğiniz mailde 
ayrıca ekleyiniz.   
 
 


