
ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI 

 

DENEY 2: ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL 

(PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 

 

1. DENEY MALZEMELERİ 

• Sinyal Jeneratörü 

• Osiloskop 

• Mekanik Ünite 

 

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 

Aşağıda gerçekleyeceğiniz tüm adımlarında deney düzeneğini kurarken, sistemin kapalı 

olduğuna emin olunuz! Gerçeklediğiniz her adımı deney sorumlusuna 

onaylatmayı unutmayınız! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Oransal (P) Kontrol Devresi  

Gereçler: 

Çift kanallı min 20MHz osilaskop 

Fonksiyon generatörü 

PID bordu 

 
Şekil.1 Oransal Kontrol Devresinin Analog Ünite üzerinde kurulumu 

 

İşlemler: 

1. Fonksiyon generatörünü; kare dalga, 1Hz frekans ve 0,8V genliğine getiriniz.(Offset=0) 

2. Osilaskop ve fonksiyon generatörlerini PID setinde Şekil.1’de görüldüğü gibi bağlayınız. 

3. P ünitesi Kp değerini 1 konumuna getiriniz ve osiloskoptan görüntü alınız, daha sonra Kp 

değerini 10 konumuna getirniz ve osiloskoptan görüntü alınız. (Bu  görüntüleri elde ederken 

Kp potasiyometresi maksimumda olmalı). Görüntülerde ki farkları yorumlayınız ve 

satürasyonun neden olduğunu açıklayınız. 

 

 

 

 



 

3.2 İntegral (I) Kontrol Devresi  

Gereçler: 

Çift kanallı min 20MHz osilaskop 

Fonksiyon generatörü 

PID bordu 

 

Şekil-2 İntegratörün Analog Ünite üzerinde kurulumu 

 

İşlemler: 

1. Fonksiyon generatörünü; kare dalga, 1Hz frekans ve 0,8V genliğine getiriniz. 

2. Osilaskop ve fonksiyon generatörlerini PID setinde Şekil.2’de görüldüğü gibi bağlayınız. 

3. I ünitesi Ti değerini 0,1s konumuna getiriniz, potansiyometreyi maximum seviyeden 

yavaşça azaltın, potansiyometre yaklaşık 0,9, 0,5 ve 0,1 değerlerinde iken osiloskoptan 

görüntü alınız, görüntülerdeki değişiklikleri yorumlayınız. 

 



 

3.3 Türevsel (D) Kontrol Devresi  

Gereçler: 

Çift kanallı min 20MHz osilaskop 

Fonksiyon generatörü 

PID bordu 

 

Şekil.3 Türevsel Kontrolörün Analog Ünite üzerinde kurulumu 

 

İşlemler: 

1. Fonksiyon generatörünü; kare dalga, 1Hz frekans ve 0,8V genliğine getiriniz. 

2. Osilaskop ve fonksiyon generatörlerini PID setinde Şekil.3 ‘de görüldüğü gibi bağlayınız. 

3. D ünitesi için Td değerini 0,01s, 0,1s, 10s  konumlarına  getirerek, osiloskoptan 3 ayrı 

görüntü elde ediniz.(bu görüntüleri elde ederken potansiyometrenin ortada olmasına dikkat 

ediniz.) 

Not:D kontrol devresi üzerinde bulunan kapasitörü  düzgün ölçüm alabilmek için 

boşaltın. 



 

 

3.4 Oransal,Türevsel ve İntegral (PID) Kontrol Devresi  

Gereçler: 

Çift kanallı min 20MHz osilaskop 

Fonksiyon generatörü 

PID bordu 

 

 
Şekil.4 Oransal, Türevsel ve İntegral (PID) Kontrolörün Analog Ünite üzerinde kurulumu 

 

İşlemler: 

1. Fonksiyon generatörünü; kare dalga, 1Hz frekans ve 0,8V genliğine getiriniz. 

2. Osilaskop ve fonksiyon generatörlerini PID setinde Şekil.4’de görüldüğü gibi bağlayınız. 

3. P ünitesi Kp değerini 1(potansiyometre maksimumda olmalı), I ünitesinin T zamanını 0,1 s 

konumuna(potansiyometre maksimumda olmalı) ve D ünitesinin T zaman değerini 0,01 s 

(potansiyometre ortada olmalı) olarak ayarlayınız. Elde ettiğiniz osilaskop eğrisini 

yorumlayınız. 



Not:D kontrol devresi üzerinde bulunan kapasitörü  düzgün ölçüm alabilmek için 

boşaltın. 

4. MATLAB/SIMULINK 

 

Önceki maddelerde görüntülerini osiloskoptan elde ettiğiniz P, I, D ve PID kontrolcülerini teorik 

olarak Matlab/Simulink  aracı ile elde ediniz. Giriş sinyali olarak yine kare dalga kullanınız. 

Osiloskopta elde ettiğiniz çıkış grafiğiyle, teorik olarak elde ettiğiniz grafiği karşılaştırınız. 

Gürültü olması durumunda oransal,türevsel ve integral terimlerinden hangisinin sistemi en çok 

etkileyeceği hakkında yorumlarınızı yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


