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DENEY3:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) 

KONTROLELEMANLARININ İNCELENMESİ 2 

 

1. DENEY MALZEMELERİ 
 Analog Ünite 

 Motor Ünitesi 

 Osiloskop 
 Sinyal Jeneratörü 

 
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 
 

Tüm deney boyunca motor ünitesindeki bağlantıları Şekil 1’deki gibi yapınız. Gerçeklediğiniz her 

adımı deney sorumlusuna onaylatmayı unutmayınız! 

 
Şekil 1 – Motor Ünitesi Bağlantıları 

 

3.1.      

 Oransal (P) kontrol devresini Şekil 2’de görüldüğü gibi Analog Ünite üzerinde kurunuz. 

 P potansiyometresini 100 değerine ayarlayınız. 

 Sinyal jeneratöründen sinyal genliğini Vpp 5V, sinyal offsetini 2.5V ve sinyal frekansını 

0.1Hz değerine ayarlayınız. 

 Sinyal jeneratörünün çıkışını giriş yazan yere bağlayınız tüm sistemlerin topraklarını bir 

bağlamayı unutmayınız. 

 Set voltaj ayarı potansiyometresini kullanarak giriş sinyalinin genliğini 5V olarak 

ayarlayınız. 

 Sistem çok düşük frekanslı sinyaller içerdiğinden, osiloskop ekranında tek noktanın 

hareketinin gözlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.   



 
Şekil 2 -  3.1 adımı için gerekli Analog Ünite kurulumu 

 

3.1.1. Şu an kurulan devre nasıl bir işlem yapmaktadır. Sistemin geçici hal performansı 

hakkında yorumlarınızı yazınız. 

 

3.1.2. P potansiyometresini kullanarak farklı değerlerdeki kazançlar için çıkış sinyalini 

gözleyiniz. (En az 3 farklı değer)  

 

3.2.   

 Oransal ve türevsel (PD) kontrol devresini Şekil 3’de görüldüğü gibi Analog Ünite 

üzerinde kurunuz. 

 P potansiyometresini 100 değerine ve D potansiyometresini 0’a çok yakın bir değere 

ayarlayınız. 

 Sinyal jeneratörünün çıkışını giriş yazan yere bağlayınız tüm sistemlerin topraklarını bir 

bağlamayı unutmayınız. 

 Sinyal jeneratöründen sinyal genliğini Vpp 5V, sinyal offsetini 2.5V ve sinyal frekansını 

0.1Hz değerine ayarlayınız. 

 Set voltaj ayarı potansiyometresini kullanarak giriş sinyalinin genliğini 5V olarak 

ayarlayınız. 

 Sistem çok düşük frekanslı sinyaller içerdiğinden, osiloskop ekranında tek noktanın 

hareketinin gözlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.   

 



Şekil 3 -  3.2 adımı için gerekli Analog Ünite kurulumu 

 

 

3.2.1. Eklenen D kontrolcüsü çıkışa nasıl bir etki yapmıştır. Sistemin geçici hal performansı 

hakkında yorumlarınızı yazınız. 

3.2.2. D kontrolcüsü için potansiyometreden farklı değerler alın (en az 3 farklı değer) ve 

çıkış sinyalinde meydana gelen değişimi gözlemleyin. 

 

3.3.   

 İntegral (I) kontrol devresini Şekil 4’de görüldüğü gibi Analog Ünite üzerinde kurunuz. 

 I potansiyometresini 0’a çok yakın bir değere ayarlayınız. 

 Sinyal jeneratöründen sinyal genliğini Vpp 5V, sinyal offsetini 2.5V ve sinyal frekansını 

0.1Hz değerine ayarlayınız. 

 Sinyal jeneratörünün çıkışını giriş yazan yere bağlayınız tüm sistemlerin topraklarını bir 

bağlamayı unutmayınız. 

 Set voltaj ayarı potansiyometresini kullanarak giriş sinyalinin genliğini 5V olarak 

ayarlayınız. 

 Sistem çok düşük frekanslı sinyaller içerdiğinden, osiloskop ekranında tek noktanın 

hareketinin gözlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.   

 
Şekil 4 -  3.3 adımı için gerekli Analog Ünite kurulumu 

 

 

3.3.1. I kontrolcüsünün gelmesi sistemin sürekli hal çıktısında nasıl bir değişiklik olmasına 

neden olmuştur yorumlayınız. İntegral elemanının kontrole etkisini açıklayınız. Her 

ölçüm sonrası integral pinini topraklayarak kapasitörleri boşaltmayı unutmayınız.    

3.3.2. I potansiyometresini farklı değerler için ayarlayın Ti ve Ki değerlerini de değiştirin. 

Genlik değiştirme katsayılarını da kullanın. I kontrolcünün etkisinin artması ya da 

azalması sistemde ne gibi değişikliklere yol açmıştır. P ve PD kontrolcülerden ne gibi 

farkları vardır. Bunun nedenlerini yorumlayınız. 

  

3.4.   

 Oransal, türevsel ve integral (PID) kontrol devresini Şekil 5’de görüldüğü gibi Analog 

Ünite üzerinde kurunuz. 

 P potansiyometresini 100 değerine, I ve D potansiyometrelerini 0’a çok yakın bir değere 

ayarlayınız. 

 Sinyal jeneratöründen sinyal genliğini Vpp 5V, sinyal offsetini 2.5V ve sinyal frekansını 

0.1Hz değerine ayarlayınız. 



 Sinyal jeneratörünün çıkışını giriş yazan yere bağlayınız tüm sistemlerin topraklarını bir 

bağlamayı unutmayınız. 

 Set voltaj ayarı potansiyometresini kullanarak giriş sinyalinin genliğini 5V olarak 

ayarlayınız. 

 Sistem çok düşük frekanslı sinyaller içerdiğinden, osiloskop ekranında tek noktanın 

hareketinin gözlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.  

 
Şekil 5 -  3.4 adımı için gerekli Analog Ünite kurulumu 

 

 

3.4.1 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.     

 

3.5. Yapmış olduğunuz tüm aşamaları motor hız transfer fonksiyonunu 1/s+1 alarak 

matlab/simulinkte simülasyonunu yapın. Tüm aşamalar labaratuvar saatinde 

gerçekleştirilecektir ve görevli asistana gösterilecektir.   


