
 Geç teslim edilen raporlardan gün başına 10 puan kırılır.
 Raporlarınızı deneyden en geç bir hafta sonra teslim etmeniz gerekmektedir.
 Raporunuzu yazarken föyde belirtilmeyen ancak önemli gördüğünüz kısımların görüntülerini raporunuza

ekleyebilirsiniz.

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI 

DENEY 4B: DC MOTOR TRANSFER FONKSİYONU VE 

PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİ 

1. ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ

• Bilgisayar ve Matlab/Simulink

• Sinyal Jeneratörü
• Osiloskop
• Mekanik Ünite
• Motor Ünitesi

2. KAVRAM

Test verisi kullanılarak bir DC motorun transfer fonksiyonu ve parametrelerinin elde edilmesi 

3. YÖNTEM VE YAPILACAKLAR
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Denklem-1 

Denklem-1’de görmüş olduğunuz karakteristik denklem birinci dereceden bir sistemin standart formudur.  

Burada ‘K ‘DC kazancı ‘𝜏𝜏’ ise zaman sabitidir.  
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Denklem-2 

Giriş olarak birim basamak uygulanırsa eğer sistemin cevabı Denklem-2’de görülebilir. Ters Laplace 

dönüşümü yapılırsa eğer; 
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Denklem-3 

elde edilir. 



∞→t ’a giderse Ky → ’ya gideceği açıkça görülmektedir.  Zaman sabiti y(t) ‘nin maksimum 

değerinin %63.2’sine ulaştığı andır. Eğer   =t τ olursa KA. y(t) 6320= olacaktır. Burada ‘A’ 

basamak girişinin genliğidir.  

Şekil-1 

Aşağıda bir DC motorun devresi şematik olarak gösterilmiştir. 

3.1  Mekanik ve Motor ünitelerini kullanarak P kazancı 1 olacak şekilde bir P kontrolör devresi 

kurun. Referans olarak 5 V genlikli 0.1 Hz kare dalga kullanın. Şekil-1’deki gibi sinyalin geçici 

halini görebileceğiniz şekilde osiloskopu ayarlayın. Bu görüntü üzerinden yöntemde anlatıldığı 

şekilde birinci dereceden transfer fonksiyonu bulun.  Bu görüntüyü kaydedin ve raporunuza 

ekleyin ve yaptığınız hesapları anlatın. 



3.2 Bu deneyde giriş ve çıkış değerleri gözlemlenmiş(deney setlerinde giriş olarak, PID bloğunun 

çıkışının, yani motorun girişinin ve çıkış olarakta takojenaratör çıkışının voltaj değerlerini 

ölçmek olarak düşünebilirsiniz.) ve kaydedilmiş olan bir DC motor üzerinde çalıştığımıza göre 

ilk önce yapmanız gereken bu veri bloklarını oluşturmak olmalıdır. Bunu yapabilmek için 

Simulinkte Şekil-2’deki kapalı çevrim sistemi kurun.  

Şekil-2 

• Birim basamak fonksiyonunu (kapalı çevrim kontrolcüsünün referansı) başlama zamanı olarak

‘0’ ve değer olarak ‘0’ - ‘5’ olarak ayarlayın.

• PID bloğunda P=0.1,  I=20,  D=0 olacak şekilde gerekli ayarları yapın.

• Geçici hal analizinden elde ettiğiniz DC motorun transfer fonksiyonunu yazın.

• ToFile isimli blok belirli zaman aralıkları ile bağlı olduğu yeri örnekleyen ve elde ettiği veriyi bir

dosyaya yazan bir bloktur. Simulink kütüphanesinde “Sink” başlığı altından bu bloğu alıp kayıt

formatı olarak “array” seçin. Dosyanın adını ve değişken adını giriş için “MeasuredIn” çıkış için

“MeasuredOut” olarak değiştirin. Dosya adı .mat ile bitmelidir.

• “Configuration Parameters”dan çözücü olarak “ode15s” seçin ve geriye kalan ayarları olduğu

gibi bırakın.

Modeli çalıştırdığınızda, çalıştığınız klasör altına “MeasuredIn.mat” ve “MeasuredOut.mat” isimli iki 

dosya oluşacaktır. Bu dosyalar içersinde içerisinde örneklediğiniz veriyi ve örnekleme zamanını içeren 

bilgiler yer almaktadır.  

Bu dosyalara çift tıkladığınız zaman Workspace altında “MeasuredIn” ve “MeasuredOut”  adında iki 

değişken oluşur.  

 “Scope” görüntüsünü alın ve raporunuza ekleyip yorumlayın.

 “Command Window”a “plot(MeasuredIn(1,:),MeasuredIn(2,:))” komutunu yazın. Bu komuttaki

(1,:)’in ne işe yaradığını raporunuzda belirtin. Çıktınızı Simulink ile karşılaştırın. İki grafiğide

raporunuza koyun. Farklılıklar var mı? Eğer varsa neler olduğunu belirtin.

Bu değişkenleri sonraki aşamalarda kullanacağız. 

 Asistanı çağırıp bu aşamayı tamamladığınızı gösterin.

3.3 Dersin sitesinden Deney-4 “DCmotorSimModel.mdl” dosyasını indirin. Bu Simulink modelinde 

deney setlerindekine benzer bir sistem hazırlanmıştır.  “DC motor ve Takojenarator” isimli blok 

bir altsistemdir ve maskelenmiştir. Sağ tıklayıp “look under mask”a tıklarsanız bloğun içine 

girebilirsiniz.  



 Hangi elemanlar motoru modellemek için kullanılmıştır? (Elektriksel model ve

Mekanik model için ayrı ayrı belirtin)

 Hangi elemanlar takojenaratör modellemek için kullanılmıştır?

 Resistor1 isimli direnç ne amaçla kullanılmıştır? Bu direnç kullanılmamış olsa ne

değişir? Açıklayın.

“Analysis” sekmesi altından “Parameter Estimation” ı açın. Bu araç, kayıt edilmiş giriş çıkış 

değerleri için model parametrelerini ayarlayıp, benzetimi yapılan modelin aynı girişler için aynı 

çıkışları elde etmeye çalışmaktadır. (Bu aracı açmadan bulmak istediğimiz değerler olan R,L,J 

ve K için “Command Window”dan bu değişkenlere 1 değeri atayın. Bu değerler sonradan 

Matlab tarafından değiştirilecektir.) 

• Açılan pencerede “New Experiment” e tıklayın ve yeni bir veri bloğu oluşturun.

• “Edit Experiment” penceresinde çıkış sinyali ve giriş sinyali için Şekil-3 ve Şekil-4’te

gösterildiği gibi değerleri “ MeasuredIn’ ” ve “ MeasuredOut’ ” olarak girin.

Şekil-3 



Şekil-4 

• “Parameters” kısmında“Select Parameters”a tıklayın ve Matlab’a tahmin ettirmek

istediğimiz 4 değişkenin hepsini seçin.

• “Parameter Estimation” penceresinde “Add Plot” kısmından “Parameter Trajectory” ve

“Exp” grafiklerini ekleyin ve tahmini başlatın.

• “Estimation” sekmesine gelin ve “Show progress views” kutusunu işaretleyip tahmini

başlatın. 

➢ Raporunuza “Estimated Params” ve “Experiment Plot” isimli grafikleri koyun ve yorumlayın.

❖
Asistanı çağırıp bu aşamayı tamamladığınızı gösterin. 



3.4  İndirmiş olduğunuz “DCmotorSimModel.mdl” altsistemi DC motor sisteminizdir. Bu sistemi 

kullanarak 3.1 ‘de yaptığınız gibi kapalı çevrim PID kontrolcüsünü oluşturun. 

 Asistanı çağırıp kurduğunuz sistemi gösterin.

 Bu aşamada tahmin ettirdiğiniz sistem parametreleri ile kurduğunuz sistemin cevabını

raporunuza koyun. 3.1’deki ölçülmüş veriler ile kıyaslayın.

 Bu yöntem ile tahmin ettirdiğimiz motor parametreleri ile önçalışmada kullandığınız motor

parametrelerinden hangileri aynıdır? Hangileri burda göz ardı edilmiştir? Göz ardı edilen

parametreler varsa bunlar yaptığımız tahmin işlemini ne derece etkileyebilir? Yorumlayın.




